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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. MNICHOVO HRADIŠTĚ  

 
 
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 071329/2018 dne 12. 2. 2018 ve 
věci poskytnutí informací o uplatněných restitučních nárocích podle zákonů č. 229/1991 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů,  a 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a 
náboženskými společnostmi, v pl.zn.,  týkajících se pozemků č.  
KN 2658/58, 2658/59, 2658/67, 2658/68, 2681/12 a 2681/13 zapsané na LV č. 712 pro k.ú. 
Mnichovo Hradiště a pozemků  
KN 2658/1, 2658/3, 2658/65 a 2656/11 zapsané na LV č. 983 pro k.ú. Mnichovo Hradiště 
sdělujeme následující: 
 
 
V  databázi Státního pozemkového úřadu bylo ke dnešnímu dni zjištěno, že na pozemky KN 
2658/58, 2658/59, 2658/67, 2658/68, 2681/12 a 2681/13 v k.ú. Mnichovo Hradiště nejsou 
evidovány u Státního pozemkového úřadu uplatněné restituční nároky ve smyslu zákona č. 
428/2012 Sb., v pl.zn.. 
 
Na pozemky KN 2658/1, 2658/3, 2658/65 a 2656/11 v k.ú. Mnichovo Hradiště byly 
uplatněny restituční nároky dle zákona č. 428/2012 Sb., v pl.zn.. Pozemky byly vydány ŘKF 
– děkanství Mnichovo Hradiště rozhodnutím č.j. SPU 408281/2015/Ro ze dne 8. 9. 2015, 
PM 16. 9. 2015. 
 
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 
Mladá Boleslav, která spravuje restituční spisy dané tímto zákonem.  

 
Na základě tohoto prověření Pobočka Mladá Boleslav sděluje:  

 
Dle mapové situace na webu ĆUZK pozemky uvedené v žádosti odpovídají pozemkům 
podle původního označení v pozemkovém katastru ( PK) 1038, 1039, 1045/1 a 1045/2 vše 
v k.ú. Mnichovo Hradiště.  
 

 
Mgr. Juraj Alexander 
advokát 
Libická 1918/6 
Vinohrady 
130 00 Praha 3 
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1) Církev  vlastní pozemky vzniklé z původních PK 

1045/1 a 1045/2 v k.ú. Mnichovo Hradiště  
Na tyto pozemky nebylo nalezeno uplatnění nároku dle zákona č. 229/1991 Sb. 
 
 

2) Fyzické osoby (Kameníková, Murgoská a Váňová – LV 712) vlastní pozemky 
vzniklé z původních PK: 

1038 a 1039 v k.ú. Mnichovo Hradiště 
Tyto dva pozemky v naší databázi pozemků nebyly nalezeny, avšak z důvodu, že nebyla 
doložena pozemková kniha a případně nabývací listiny pro stát, nebylo možno prověřit 
databázi osob, na základě které by šlo podat jednoznačné vyjádření, zda byl či nebyl 
uplatněn nárok dle zákona č. 229/1991 Sb. 
Na základě provedeného šetření je pravděpodobné, že na pozemky PK  1038 a 1039 
uplatněn restituční nárok nebyl, ale aby se to dalo jednoznačně vyjádřit, měla by být 
k dispozici pozemková kniha a doložen sled vlastnictví od r. 1948.  
 
Pokud by toto vyjádření nestačilo žadateli, pak je nutné, aby doložil pozemkovou knihu a 
další doklady svědčící o možném přechodu vlastnictví na čsl. stát s uvedením původních – 
posledních vlastníků.  
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Veselý 
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha 
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