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DATUM: 13. 6. 2017 
 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn. týkající 
se nemovitostí v k.ú. Ďáblice  
 
Dobrý den,   
 
k Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, v pl.zn., zaevidované pod č.j. SPU 228992/2017 dne 15. 5. 2017 a Krajskému 
pozemkovému úřadu pro Středočeský kraj a hl.m.Praha předané k vyřízení dne 18. 5. 2017 a po 
následném doplnění ve věci poskytnutí informací o vznesených restitučních nárocích, případně 
probíhajících restitučních sporech a vydaných rozhodnutí týkající se pozemků č. 1729/52, 1729/92 
a 1729/93 vše na LV č. 1204 pro k.ú. Ďáblice sdělujeme následující: 
 
do působnosti Státního pozemkového úřadu mimo jiné náleží vyřizování restitučních řízení podle 
zákonů 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 428/2012 Sb., v pl.zn., o majetkovém 
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Poskytovaná Informace k předmětné žádosti 
se týká pouze těchto zákonů. Jiné restituční zákony nespadají do působnosti SPÚ ani nebyly 
v působnosti dřívějších pozemkových úřadů.   
 
 

1. V  databázi Státního pozemkového úřadu bylo ke dnešnímu dni zjištěno, že na výše 
uvedené pozemky v k.ú. Ďáblice nebyl u Státního pozemkového úřadu uplatněn restituční 
nárok podle zákona č. 428/2012 Sb., v pl.zn..   
 
 

2. Na základě prověření uplatněných restitučních nároků podle zákona č. 229/1991 Sb. bylo 
zjištěno, že  na pozemky PK 289, 290 v k.ú. Ďáblice byl uplatněn restituční nárok PÚ 
511/91, rozhodnutím PÚ 1685/96 ze dne 1.7.1996 (PM 19.7.1996),  byl vydán pozemek 
č.parc. 1729/52 - orná, o výměře 45685 m2(část PK 289, 290) v k.ú. Ďáblice. Na pozemek 
PK 291 v k.ú. Ďáblice byl uplatněn restituční nárok PÚ 3131/92,  rozhodnutím PÚ  1773/97 
ze dne 18.11.1997 (PM 28.11.1997) byl vydán pozemek dle KN č.parc. 1729/92 orná o 
výměře 30264 m2 (dle PK část parc.č. 291) a dle KN pozemek  č.parc. 1729/93 orná o 
výměře 13110 m2 (dle PK část parc.č. 291) v k.ú. Ďáblice. 
(prověřila Ing. Eva Štursová, tel: + 420 727 956 794, mobil: + 420 601 592 046) 

 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Veselý  
ředitel  
Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl.m.Praha 
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