
 

1 / 2 

 

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
 Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha 
náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha 3 

 
 
Naše značka: SPU 515985/2017 
Spisová značka: 23AVO1025/2017-537102 
Vyřizuje.:  Pavla Neustupová 
Tel.:  725032631 
ID DS:  z49per3 
E-mail:  p.neustupova@spucr.cz 
  
Datum:  2. 11. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
POSKYTNUTÍ INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU 
K INFORMACÍM, V PL.ZN. TÝKAJÍCÍ SE NEMOVITOSTÍ V K.Ú. STARÉ MĚSTO a 
SMÍCHOV 
 
Dobrý den,   
 
k Vašim dvěma  žádostem o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v pl.zn., společně zaevidovaným pod č.j. SPU 468501/2017 dne 19. 10. 2017 
ve věci poskytnutí informací o uplatněných restitučních nárocích dle zákonů č. 229/1991 Sb. a 
428/2012 Sb., v pl.zn.,  týkající se pozemku KN 699 (PK 699, 700), jehož součástí je stavba č.p. 
724, zapsaného na LV č. 203 pro k.ú. Staré Město a pozemku KN 103 (PK 103), jehož součástí je 
budova č.p.76, zapsaného na LV č. 2127 pro k.ú. Smíchov sdělujeme následující: 
 

1. V  databázi Státního pozemkového úřadu bylo ke dnešnímu dni zjištěno, že na všechny výše 
uvedené pozemky v k.ú. Staré Město a Smíchov nejsou evidovány u Státního pozemkového 
úřadu uplatněné restituční nároky podle zákona č. 428/2012 Sb., v pl.zn.  

 
2. Co se týká ověření uplatněných restitučních nároků podle zákona č. 229/1991 Sb., v pl.zn., 

vzhledem k absenci pozemkových knih, jde o ověření a sdělení, které není zcela 
jednoznačné a jedná se tedy o sdělení pouze informativního charakteru.  
 
Na všechny výše uvedené pozemky v k.ú. Staré Město a Smíchov nebyl zjištěn uplatněný 
restituční nárok dle naší databáze PK parcel. Pokud by Vám nestačilo toto informativní 
sdělení, pak je třeba upřesnit Vaše žádosti o doplnění podkladů, ze kterých vyplývá, kdo byl 
původní vlastník nemovitostí, které by byly převáděny do vlastnictví čsl. státu.  Jedná se tedy 
o doložení výpisů z pozemkových knih, případně doklad o přechodu vlastnictví na stát 
týkající se původních nemovitostí. Tyto podklady je možné získat u příslušného katastrálního 
pracoviště.    
  

Evidence uplatněných restitučních nároků zejména podle zákona č. 229/1991 Sb. je u našeho úřadu 
vedena podle žadatelů a původních vlastníků pozemků podle bývalého pozemkového katastru, 
respektive dle zjednodušené evidence. Podle současného stavu jednotlivé pozemky evidovány 
nejsou.   

 
Považujte tedy sdělení ohledně restitučního řízení podle zákona č. 229/1991 Sb. za orientační a 
pokud požadujete závaznou informaci, pak doplňte žádost ve výše uvedeném smyslu.  
  
Ing. Jiří Veselý 

 
Kinstellar, s.r.o. 
Karla Rundtová 
advokátní kancelář 
Na Příkopě 19 
117 19   Praha 1 
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