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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. CHODOV  

 
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 445493/2017 dne 26. 9. 2017 ve věci poskytnutí 
informací o jakýchkoliv vznesených restitučních nárocích týkající se pozemků KN 2105/13, 2105/35, 
2105/36, 2105/37, 2105/38, 2105/39, 2105/40, 2105/66, 2105/70, budova č.p.1860 na pozemku KN 
2105/37 a budova bez č.p. na pozemku KN 2105/40 v k.ú. Chodov a po následném doplnění žádosti 
o výpisy z pozemkových knih a o označení pozemků dle původní zjednodušené evidence PK 123, 
124, 125, 126, 127, 128/1, 128/2, 129, 117, 118, 130, 131, 132 a 135 v k.ú. Chodov sdělujeme  
 

- k restitučním nárokům dle zákona o půdě č. 229/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů: 

 

na parcely parc.č. PK 123, PK 126 v k. ú. Chodov byl uplatněn restituční nárok pod č. j. PÚ 5063/92 

Byla vydána tato rozhodnutí: 
 
č. j. PÚ 2866/02 ze dne 24. 9. 2002 (právní moc 29. 12. 1995), kterým byl vydán pozemek KN 
397/745 (část PK 123) o výměře 882 m2 v k.ú.  Chodov 
 
č. j. PÚ 5063/92/8 ze dne 18. 6. 2003 (právní moc 26. 6. 2003), kterým byly vydány pozemky v k.ú. 
Kunratice 
 
č. j. PÚ 32/95 ze dne 16. 10. 2003 (právní moc 31. 10. 2003), kterým byly vydány pozemky v k.ú. 
Kunratice 
 
č. j. PÚ 1857/11 ze dne 27. 12. 2011 (právní moc 3. 1. 2012), kterým nebyly vydány zbývající dle PK 
části parc. č. 123, role o výměře 2.983 m2 v k. ú. Chodov 
( po roce 1991 dle KN části parc. č. 2588/6, ost. pl., části parc. č. 2588/16, ost. pl., části parc. č. 
2588/25, ost. pl. a části parc. č. 2594, ost. pl., všechny v k. ú. Kunratice, části parc. č. 251/73, ost. pl., 
části parc. č. 397/95, zast. pl., části parc. č. 397/96, zast. pl., části parc. č. 397/97, zast. pl., části 
parc. č. 397/98, zast. pl., části parc. č. 583, zahrada, části parc. č. 588, zast. pl., části parc. č. 589, 
zahrada, části parc. č. 590, zast. pl., části parc. č. 591, zahrada, části parc. č. 592, zast. pl., části 
parc. č. 593, zahrada, části parc. č. 594, zast. pl., části parc. č. 2047/1, ost. pl. a části parc. č. 
2105/36, ost. pl., všechny v k. ú. Chodov ) 
 
č. j. PÚ 3133/96 ze dne 10. 8. 2004 (právní moc 31. 8. 2004), kterým nebyly vydány zbývající dle PK 
části parc. č. 126, role o výměře 9 514 m2 v k. ú. Chodov 
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(nyní dle KN části parc. č. 2105/62, zast. pl., části parc. č. 2105/19, ost. pl., části parc. č. 2105/39, 
ost. pl., části parc. č. 2105/38, ost. pl., části parc. č. 2105/36, ost. pl., části parc. č. 2105/37, zast. pl., 
části parc. č. 2105/35, ost. pl., části parc. č. 2105/66, ost. pl., části parc. č. 251/73, ost. pl., všechny 
v k.ú. Chodov, části parc. č. 2588/1, ost. pl., části parc. č. 2588/6, ost. pl., části parc. č. 2588/10, 
ost. pl., části parc. č. 2588/16, ost. pl., části parc. č. 2588/17, ost. pl., části parc. č. 2588/20, ost. pl., 
části parc. č. 2588/24, ost. pl., části parc. č. 2588/28, ost. pl., části parc. č. 2588/27, ost. pl., části 
parc. č. 2591, zast. pl., parc. č. 2592, zast. pl., části parc. č. 2593, ost. pl. a části parc. č. 2594, ost. 
pl., všechny v k.ú. Kunratice) 
 

Na parcely parc. č. PK 124, PK 125 v k. ú. Chodov byl uplatněn restituční nárok pod č. j. PÚ 
3292/92 

Byla vydána tato rozhodnutí: 
 
č. j. PÚ 2960/03 ze dne 17. 10. 2003 (právní moc 29. 10. 2003), kterým byly vydány pozemky v k.ú. 
Kunratice 
- dle KN parc. č. 2588/17, ost. pl. o výměře 375 m2 
 ( dříve dle PK části parcely č. 124, role a části parcely č. 125, role v k. ú. Chodov ) 
 
- dle KN parc. č. 2588/64, ost. pl. o výměře 231 m2 
 ( dříve dle PK části parc. č. 124, role a části parc. č. 125, role v k. ú. Chodov ) 
- dle KN parc. č. 2588/67, ost. pl. o výměře 1245 m2 
 ( dříve dle PK části parc. č. 124, role a části parc. č. 125, role v k. ú. Chodov ) 
- dle KN parc. č. 2588/69, ost. pl. o výměře 1162 m2 
 ( dříve dle PK části parc. č. 124, role a části parc. č. 125, role v k. ú. Chodov ) 
- dle KN parc. č. 2588/20, ost. pl. o výměře 169 m2 
 ( dříve dle PK části parc. č. 124, role v k. ú. Chodov ) 
- dle KN parc. č. 2588/74, ost. pl. o výměře 75 m2 
 ( dříve dle PK části parc. č. 124, role a části parc. č. 125, role v k. ú. Chodov ) 
- dle KN parc. č. 2588/21, ost. pl. o výměře 236 m2 
 ( dříve dle PK části parc. č. 124, role a části parc. č. 125, role v k. ú. Chodov ) 
- dle KN parc. č. 2588/22, ost. pl. o výměře 362 m2 
 ( dříve dle PK části parc. č. 124, role a části parc. č. 125, role v k. ú. Chodov ) 
 
č. j. PÚ 1709/04 ze dne 9. 8. 2004 (právní moc 29. 10. 2003), kterým byly vydány pozemky: 
- dle KN parc.č. 2588/10,  ost.pl.  o výměře  1084 m2 
   (dříve dle PK části parc.č. 124, role a části parc.č. 125, role v k.ú. Chodov) 
- dle KN parc. č. 2588/28,  ost.pl.  o výměře  2228 m2 
   (dříve dle PK části parc.č. 124, role a části parc.č. 125, role v k.ú. Chodov) 
- dle KN parc.č. 2588/43,  ost.pl.  o výměře  1526 m2 
   ( dříve dle PK části parc.č. 124, role a části parc.č. 125, role v k.ú. Chodov) 
- dle KN parc.č. 2588/48,  ost.pl.  o výměře  74 m2 
   (dříve dle PK části parc.č. 124, role a části parc.č. 125, role v k.ú. Chodov) 
- dle KN parc.č. 2588/49,  ost.pl.  o výměře  267 m2 
   (dříve dle PK části parc.č. 125, role v k.ú. Chodov) 
- dle KN parc.č. 2588/56,  ost.pl.  o výměře  1440 m2 
   (dříve dle PK části parc.č. 124, role a části parc.č. 125, role v k.ú. Chodov) 
dosud vedených u Katastrálního úřadu Praha - město na listu vlastnictví č. 1664 pro obec hl. m. 
Praha - katastrální území  Kunratice; 
a nebyly vydány - dle PK části parc.č. 124,  role  a části parc.č. 125,  role  o výměře  12 817 m2 
v k.ú.Chodov 

 

Řízení k restitučnímu nároku pod č. j. PÚ 3292/92 na parcely parc. č. PK 124, PK 125 v k. ú. 
Chodov dosud nebylo skončeno. V současné době probíhá soudní řízení.   
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Na parcelu parc. č. PK 127 v k. ú. Chodov byl uplatněn restituční nárok pod č. j. PÚ 5064/92 

Bylo vydáno toto rozhodnutí: 
 
č. j. PÚ 1245/99 ze dne 27. 5. 1999 (právní moc 18. 6. 1999), kterým byly vydány pozemky: 
- dle KN parc.číslo 2105/64 - ost.plocha o výměře  432 m

2 
- dle KN parc.číslo 2105/65 - ost.plocha o výměře 1685 m

2 
- dle KN parc.číslo 2105/69 - ost.plocha o výměře 998 m

2 
(dle PK části 127) v k.ú. Chodov 
 
č. j. PÚ 2067/99 ze dne 20. 7. 2004 (právní moc 11. 8. 2004), kterým nebyla vydána - dle PK části 
parc.č. 127,  role  o výměře  5 720 m2 
 
Na parcelu parc. č. PK 129 v k. ú. Chodov byl uplatněn restituční nárok pod č. j. PÚ 3479/92 

Bylo vydáno toto rozhodnutí: 
 
č. j. PÚ 3479/92 ze dne 5. 2. 2002 (právní moc 14. 3. 2002), kterým nebyl vydán pozemek PK 129 
v k.ú. Chodov 
 
Na pozemky PK 128/1, 128/2 v k.ú. Chodov nebyl restituční nárok uplatněn. 

 

Na parcelu parc. č. PK 117 v k. ú. Chodov byl uplatněn restituční nárok pod č. j. PÚ 8827/93  

Bylo vydáno toto rozhodnutí: 
 
č. j. PÚ 8827/93 ze dne 18. 10. 2000 (právní moc 6. 12. 2000), kterým nebyl vydán pozemek PK 117 
v k.ú. Chodov 
 
 
Na parcelu parc. č. PK 118 v k. ú. Chodov byl uplatněn restituční nárok pod č. j. PÚ 1089/92  

Bylo vydáno toto rozhodnutí: 
 
č. j. PÚ 1089/92/3  ze dne 25. 10. 2000 (právní moc 2. 4. 2002), kterým nebyl vydán pozemek PK 
118 v k.ú. Chodov 
 

Na parcely parc. č. PK 130, 131 v k. ú. Chodov byl uplatněn restituční nárok pod č. j. PÚ 5063/92  

Byla vydána tato rozhodnutí: 
 
č. j. PÚ 3133/96  ze dne 10. 8. 2004 (právní moc 31. 8. 2004), kterým nebyl vydán pozemek PK 130 
v k.ú. Chodov 
 
č. j. PÚ 2724/2003  ze dne 29. 9. 2003 (právní moc 15. 10. 2003), kterým nebyl vydán pozemek PK 
131 v k.ú. Chodov 

 

Na parcelu parc. č. PK 132 v k. ú. Chodov byl uplatněn restituční nárok pod č. j. PÚ 3479/92  

Bylo vydáno toto rozhodnutí: 
 
č. j. PÚ 3479/92  ze dne 5. 2. 2002 (právní moc 14. 3. 2002), kterým nebyl vydán pozemek PK 132 
v k.ú. Chodov 
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Na parcelu parc. č. PK 135 v k. ú. Chodov byl uplatněn restituční nárok pod č. j. PÚ 1219/92  

Bylo vydáno toto rozhodnutí: 
 
č. j. PÚ 1170/2002  ze dne 29. 4. 2002 (právní moc 20. 5. 2002), kterým byly vydány části pozemku 
PK 135 dle KN 2105/116 o výměře 9106m2  a KN 1521/21 o výměře 4681m2  v k.ú. Chodov 
 
č.j. PÚ 1219/92/3  ze dne 19. 11. 2002 (právní moc 3. 1. 2003), kterým nebyla vydána část pozemku 
PK 135 o výměře 4610m2  v k.ú. Chodov 
 

Budova čp. 1860 na pozemku KN 2105/37 a budova bez č.p./č.e. na pozemku KN 2105/40 
nebyly řešeny podle zákona č. 229/1991 Sb. Nebylo ani zjištěno, že by byl na ně uplatněn 
restituční nárok dle tohoto zákona.  

 

  
- k restitučním nárokům dle zákona č. 428/2012Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a 
náboženskými společnostmi, v pl.zn.: 

 
v  databázi Státního pozemkového úřadu bylo ke dnešnímu dni ověřeno, že na pozemky KN 2105/13, 
2105/35, 2105/36, 2105/37, 2105/38, 2105/39, 2105/40, 2105/66, 2105/70, budova č.p.1860 na 
pozemku KN 2105/37 a budova bez č.p. na pozemku KN 2105/40 v k.ú. Chodov a pozemky PK 123, 
124, 125, 126, 127, 128/1, 128/2, 129, 117, 118, 130, 131, 132 a 135 v k.ú. Chodov  ke dnešnímu dni 
nejsou evidovány uplatněné restituční nároky podle tohoto zákona.   

 

 

 
 

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