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POSKYTNUTÍ INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU 
K INFORMACÍM V PL. ZNĚNÍ,  TÝKAJÍCÍ UPLATNĚNÝCH RESTITUČNÍCH NÁROKŮ 
NA POZEMKY V K. Ú. MODŘANY  
 
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 330457/2017 dne 14. 7. 2017, jejímž předmětem 
bylo uplatnění restitučních nároků na pozemky KN parc.č. 4814/1 a 4815/1 zapsané na LV 14147 a 
pozemky KN parc.č. 4823/10 a 4823/11 zapsané na LV 688, vše k. ú. Modřany, obec Praha.  Dle 
předložených podkladů (kopií knihovních vložek a snímků katastrální mapy a mapy pozemkového 
katastru) sdělujeme: 

Do působnosti Státního pozemkového úřadu mimo jiné náleží vyřizování restitučních nároků podle 
zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve 
znění pozdějších předpisů a zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a 
náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších předpisů. Poskytované informace se týkají pouze 
těchto zákonů, jiné restituční zákony nespadají do působnosti SPÚ ani nebyly v působnosti 
dřívějších pozemkových úřadů. 

Podle našich podkladů shodně s Vámi dodanými dokumenty pozemky katastru nemovitostí (KN) 
parc.č. 4814/1 a 4815/1 zasahují do parcely původní zjednodušené evidence – pozemkového 
katastru (PK) parc.č. 938 pův. k.ú. Hodkovičky a pozemky KN parc.č. 4823/10 a 4823/11 zasahují 
do parcely PK parc.č. 934 pův. k.ú. Hodkovičky.  

Pozemky PK parc.č. 938 a 934 pův. k.ú. Hodkovičky, nyní k.ú. Modřany se nevyskytují v interní 
databázi pozemků, na které byl uplatněn restituční nárok dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.  

K dnešnímu datu rovněž neevidujeme žádosti o vydání výše uvedených parcel podle zákona 
č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, ve znění 
pozdějších předpisů.  

 
Rutland Ježek 
Advokátní kancelář 
Mgr. Tomáš Kotula 
Betlémské náměstí 351/6 
110 00  Praha 1 – Staré Město 
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Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že pozemkový úřad nezjišťuje, neprověřuje ani nepotvrzuje, 
zda byla podána písemná výzva k vydání věci kterou oprávněnou osobou a u které povinné osoby, 
popř. zda byl podán u věcně a místně příslušného soudu návrh ve smyslu § 10 odst. 4 zákona, návrh 
dle § 18 odst. 1 zákona nebo zda bylo, je či bude postupováno podle § 18 odst. 8 zákona, neboť 
k tomu nemá zákonnou pravomoc. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Veselý 
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha 
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