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

 
 
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 020407/2018 dne 15. 1. 2018 a 
po následném doplnění žádosti (zaevidovaném pod č.j. SPU 086983/2018 dne 19. 2. 2018) 
na základě výzvy k upřesnění žádosti ve věci poskytnutí informací o uplatněných 
restitučních nárocích týkajících se pozemků č. KN 590/3, 590/4, 590/6, 596/3, 596/4, 
596/10, 596/11, 596/28 se stavbou č.p.731, 596/29 se stavbou č.p. 727, 596/31 se stavbou 
č.p. 729, dále KN 596/39, 596/40, 596/41, 597/3 a 597/7 zapsaných na LV č. 949 pro k.ú. 
Průhonice a na základě doplnění žádosti o pozemky označené dle původní evidence PK 
248/3, 248/4 a 248/6 a dle našeho zjištění i o pozemek PK 247/3 vše v k.ú. Průhonice 
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., o majetkovém 
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, v pl.zn.. Poskytovaná Informace 
k předmětné žádosti se týká pouze těchto zákonů. Jiné restituční zákony nespadají do 
působnosti SPÚ ani nebyly v působnosti dřívějších pozemkových úřadů.   
 
V  databázi Státního pozemkového úřadu bylo ke dnešnímu dni zjištěno, že na všechny 
výše uvedené pozemky v k.ú. Průhonice nejsou evidovány u Státního pozemkového úřadu 
uplatněné restituční nároky ve smyslu zákona č. 428/2012 Sb., v pl.zn.. 
 
Prověřování uplatněných restitučních nároků podle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, bylo provedeno KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha, Pobočkou 
Kladno, která spravuje restituční spisy dané tímto zákonem pro okres Praha-západ.  

 
Na základě tohoto prověření Pobočka Kladno sděluje:  

 
Dle mapové situace na webu ĆUZK byl k uvedeným pozemkům PK dle doplnění žádosti 
zjištěn i pozemek PK 247/3 v k.ú. Průhonice. Kromě všech výše uvedených pozemků byl 
rovněž ověřován i zjištěný pozemek PK 247/3.  
 

 
Advokátní kancelář Belha, Vacíř & 
spol., s.r.o. 
David Belha 
advokát 
náměstí Jiřího z Poděbrad 1382/2 
Vinohrady 
120 00 Praha 2 
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Po provedené kontrole uplatněných nároků a dokladů, které máme v současné době 
k dispozici sdělujeme, že k pozemkům p.č. (dle pozemkového katastru) 248/3,  248/6 a 
247/3 v k.ú. Průhonice jsme uplatnění restitučního nároku podle zákona č. 229/1991 Sb. 
nezjistili. 
 
Bylo zjištěno uplatnění nároku dle zákona o půdě na pozemek PK 248/4, ale nebylo 
rozhodováno, uplatnění nároku bylo odloženo, neboť se jednalo o odúmrť a ta není dle 
zákona č. 229/1991 Sb.  restitučním titulem. Oprávněná osoba byla o této skutečnosti  
informována.  
 
Dále Pobočka Kladno sděluje, že v katastrálním území Průhonice již bylo pravomocně 
rozhodnuto o všech uplatněných nárocích v restitučním řízení dle cit. zákona. 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Veselý 
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha 
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