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POSKYTNUTÍ INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU 
K INFORMACÍM, V PL.ZN. TÝKAJÍCÍ SE NEMOVITOSTÍ V K.Ú. HOLEŠOVICE  

 
Dobrý den,   
 
k Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, v pl.zn., Státním pozemkovým úřadem zaevidované pod č.j. SPU 448498/2017 dne 26. 
9. 2017 a předané Krajskému pozemkovému úřadu pro Středočeský kraj a hl.m.Praha k vyřízení dne 
9. 10. 2017 ve věci poskytnutí informace, zda byly uplatněny jakékoliv restituční nároky (včetně 
zák.č.428/2012 Sb.) a restituční řízení k pozemkům KN 1618 a 1619 včetně budovy na pozemku KN 
1618 v k.ú. Holešovice sdělujeme:  
 
Vzhledem k tomu, že databáze pozemků podléhajících restitučním řízením je vedena podle označení 
bývalého pozemkového katastru (PK), přihlédli jsme k mapové situaci na webu ČUZK. Z mapové 
situace  je zřejmé, že pozemky KN 1618 a 1619 zapsané na LV č. 544 pro k.ú. Holešovice odpovídají 
dřívějšímu označení PK 1618 a PK 1619 pro k.ú.Holešovice. Kromě označení pozemků ve stavu dle 
původní evidence PK je naše databáze pozemků vedena též podle žadatelů, případně původních 
vlastníků, z jejichž vlastnictví byly pozemky převedeny na čsl. stát.   
 
Protože z mapové situace je zřetelné označení PK a KN pozemků, po  prověření sdělujeme, že na 
pozemky PK 1618 a 1619, které odpovídají pozemkům KN 1618 a 1619 v k.ú. Holešovice,  nebyly 
zjištěny ke dnešnímu dni evidované uplatněné restituční nároky podle zákona č. 229/1991 Sb.,  a 
zákona č. 428/2012 Sb. 
 
Budova č.p. 595 na pozemku KN 1618 nebyla těmito zákony řešena. Jiné restituční zákony nespadají 
do působnosti Státního pozemkového úřadu ani nebyly v působnosti dřívějších pozemkových úřadů.  
 
Toto sdělení je pouze informativního charakteru. Pro přesné poskytnutí informace je třeba předložit 
výpis z pozemkové knihy nebo doklad o přechodu vlastnictví na stát, ze kterých bude patrné, kdo byl 
posledním původním vlastníkem, ze kterého přešlo vlastnictví k požadovanému pozemku na čsl.stát.   
Navazujícím dokladem je také porovnání stavu dle pozemkového katastru (PK) se současným 
stavem katastru nemovitostí (KN) vyhotovené příslušným katastrálním pracovištěm.    
 
S pozdravem 
 
 
Ing. Jiří Veselý 
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha 

 

 
bnt attorneys-at-law s.r.o. 
Mgr. Tereza Chalupová 
Na příkopě 859/22 
Nové Město 
110 00 Praha 1 
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