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Společenství vlastníků Krátká
č. p. 684 a 686/16, Praha 10
Krátká 686/16
100 00 Praha 10 - Strašnice

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor majetkoprávní obdržel dne 8. 4. 2019 Vaši
žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:
„ …Zatímco vlastníkem parc. č. 1133/2 je Hlavní město Praha, (přičemž správa je svěřena MČP10),
spoluvlastníky pozemku parc. č. 1132/1 jsou s podílem 1/2 Hl. m. Praha (správa je opět svěřena MČP10),
Česká republika s podílem 3/12 a s podílem 1/4
. Na pozemku parc. č. 1132/1 navíc dle údajů v katastru nemovitostí vázne
zástavní právo přepsané z pozemkové knihy.
Z výše uvedených důvodů žadatel žádá o sdělení následujících informací:




Podniká MČP10 nějaké kroky k odkoupení podílů na parc.č. 1132/1, popř. je ze strany MČ
nějaký záměr k této činnosti?
Na parc. č. 1132/1 vázne zástavní právo, přepsané z pozemkové knihy. Jaká je povaha tohoto
zástavního práva?
Podniká MČP10 nějaké kroky, které by vedly k výmazu zápisu tohoto zástavního práva
z katastru nemovitostí, popř. je ze strany MČ nějaký záměr k této činnosti?“

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
v listinné podobě formou tohoto přípisu na adresu Vašeho sídla.
1. Podniká MČP10 nějaké kroky k odkoupení podílů na parc. č. 1132/1, popř. je ze strany MČ
nějaký záměr k této činnosti?
Městská část Praha 10 nepodniká žádné kroky k odkoupení podílů na pozemku parc. č. 1132/1, ani není
v tuto chvíli žádný takový záměr, a to z následujících důvodů.
Dle sdělení Státního pozemkového úřadu k pozemku parc. č. 1132/1 v k. ú. Strašnice, které odbor
majetkoprávní Úřadu městské části obdržel dne 17. 6. 2019 a které je reakcí na dotaz ze dne 7. 6. 2019,
byl na ½ parcely parc. č. PK 1132 v k. ú. Strašnice uplatněn restituční nárok č. j. PÚ 6231/92.

Rozhodnutím č. j. PÚ 6231/92 ze dne 15. 7. 2002 (právní moc 28. 1. 2003) nebyl vydán podíl ½ pozemku
par. Č. PK 1132 (dle KN 1126/3, 1132/2, 1132/3, 1269/1, 1132/1, 1133/1) v k. ú. Strašnice. Proti tomuto
rozhodnutí byla podána žaloba vedená u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 21 C 78/2003.
Řízení bylo dle veřejně dostupných informací ukončeno dne 13. 2. 2008, přičemž ve správním spise je
založen pouze nepravomocný rozsudek ze dne 12. 9. 2006.

2. Na parc. č. 1132/1 vázne zástavní právo, přepsané z pozemkové knihy. Jaká je povaha tohoto
zástavního práva?
Vzhledem k tomu, že tento pozemek není svěřen do správy městské části Praha 10, naopak se zde kříží
různá vlastnická práva, povinný subjekt takovou informací nedisponuje. Z tohoto důvodu bylo vydáno
rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, které Vám zasíláme souběžně s tímto přípisem na adresu Vašeho
sídla.

3. Podniká MČP10 nějaké kroky, které by vedly k výmazu zápisu tohoto zástavního práva z
katastru nemovitostí, popř. je ze strany MČ nějaký záměr k této činnosti?
Vzhledem ke skutečnostem, uvedeným pod bodem 1. a 2., městská část Praha 10 nepodniká žádné
kroky, které by vedly k výmazu zápisu tohoto zástavního práva z Katastru nemovitostí (ani nemůže
takové kroky činit).

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem
Ing. Filip Koucký
vedoucí odboru majetkoprávního
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