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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. TŘEBONICE A STODŮLKY  

 
 
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 046935/2018 dne 29. 1. 2018 ve 
věci poskytnutí informací o uplatněných restitučních nárocích týkajících se pozemků č. KN 
280/22, 280/25, 280/26, 280/27, 280/32, 280/33, 316/4, 317/8, 317/9, 317/10, 317/11, 
317/12, 317/13, 317/14, 317/15, 317/72, 317/81, 317/154, 317/160, 317/187, 317/188, 
318/7, 318/10, 321/4, 321/67, 321/127, 321/131, 321/132, 321/133, 321/134, 321/135, 
321/136 a 322/15 zapsaných na LV č. 581 pro k.ú. Třebonice a pozemek č. KN 162/92 
zapsaný na LV č. 25428 pro k.ú. Stodůlky sdělujeme následující: 
 
vzhledem k tomu, že evidence uplatněných restitučních nároků podle zákonů č. 229/1991 
Sb. a 428/2012 Sb. je u našeho úřadu vedena dle žadatelů a původních vlastníků pozemků 
s označením  podle bývalého pozemkového katastru, přičemž podle současného stavu 
jednotlivé pozemky evidovány nejsou, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.m. 
Praha dopisem č.j. SPÚ 056412/2018 ze dne 6. 2. 2018 vyzval žadatele podle § 14 odst. 5 
písm.b) zákona č. 106/1999Sb. k upřesnění žádosti, a to o označení pozemků podle 
bývalého pozemkového katastru dle zjednodušené evidence (PK) a požádal o doplnění 
výpisů z pozemkových knih, případně dokladů o přechodu vlastnictví na stát týkající se 
původních nemovitostí, ze kterých by vyplývalo, kdo byl posledním – původním knihovním 
vlastníkem pozemků převedených do vlastnictví čsl.státu.   
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.m.Praha 
zaevidoval pod č.j. SPU 113988/2018 dne 6. 3. 2018 (na KPÚ došlo dne 14. 3. 2018) žádost 
o prodloužení lhůty k doplnění žádosti v návaznosti na výzvu k upřesnění žádosti ze dne 6. 
2. 2018. Zároveň pod č.j. SPU 128937/2018 dne 14. 3. 2018 zaevidoval přípis ve věci: 
Zúžení žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ve kterém  v 
návaznosti na výše uvedenou výzvu k upřesnění žádosti týkající se prověření restitučních 
nároků k nemovitostem v k.ú. Třebonice a k.ú. Stodůlky žadatel sdělil, že informace podle 
historických vlastnických vztahů již nebude požadovat.  
 
Nadále proto požádal pouze o ty informace, které jsou pozemkovému úřadu dostupné dle 
číselného označení pozemků, které jsou předmětem žádosti o poskytnutí informace. Uvedl, 
že dle srovnávacího sestavení parcel dostupného na stránkách katastru nemovitostí bylo 
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zjištěno, že číselné označení všech parcel, které jsou předmětem žádosti o poskytnutí 
informací, zůstalo nezměněno, tj. dle bývalého pozemkového katastru měly parcely ve 
zjednodušené evidenci stejná čísla. Dále žadatel uvedl, že bere na vědomí, že poskytnuté 
informace s ohledem na výše uvedené nemusí být úplné. 
 
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.   
 
 
KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha na základě výše uvedených skutečností provedl 
ověření pozemků KN v rozsahu podané žádosti. V evidenci pozemkového úřadu ověřoval 
dostupnost pozemků dle označení KN, přičemž přihlédl k mapové situaci na webu ČUZK a 
porovnával pozemky s označením stavu dle dřívější pozemkové evidence.  
 
K bodu 1 žádosti:  
z mapové situace dle webu ČUZK vyšlo najevo, že KN pozemky č. 280/22, 280/25, 280/26, 
280/27, 280/32, 280/33, 316/4, 317/8, 317/9, 317/10, 317/11, 317/12, 317/13, 317/14, 
317/15, 317/72, 317/81, 317/154, 317/160, 317/187, 317/188, 318/7, 318/10, 321/4, 321/67, 
321/127, 321/131, 321/132, 321/133, 321/134, 321/135, 321/136 a 322/15 zapsané na LV č. 
581 pro k.ú. Třebonice dle podané žádosti by mohly odpovídat dřívějším PK pozemkům 
v k.ú. Třebonice č. 67/1, 67/2, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 65, 64, 61, 60, 57, 55, 54/4, 54/5, 54/7, 
66, 200/1, 48/2, 200/5, 200/6, 200/4, 200/2 a 48/1 a PK pozemkům v k.ú. Chaby č. 85, 84, 
86, 79, 95, 99/2, 89/2 a 100/2.      
 
K bodu 2 žádosti: 
z mapové situace dle webu ČUZK vyšlo najevo, že KN pozemek č. 162/92 zapsaný na LV č. 
25428 pro k.ú. Stodůlky dle podané žádosti by mohl odpovídat dřívějším PK pozemkům č. 
504/31 a 503 v k.ú. Třebonice a PK pozemku č. 49/1 v k.ú. Chaby. 
 

1. V  databázi Státního pozemkového úřadu bylo ke dnešnímu dni ověřeno, že na 
všechny výše uvedené pozemky v k.ú. Třebonice, Chaby a Stodůlky nejsou 
evidovány u Státního pozemkového úřadu uplatněné restituční nároky ve smyslu 
zákona č. 428/2012 Sb., v pl.zn.. 

 
2. V  databázi Státního pozemkového úřadu bylo ke dnešnímu dni ověřeno, že na níže 

uvedené pozemky jsou evidovány uplatněné restituční nároky dle zákona č. 
229/1991 Sb., v pl.zn.. 
 

Jedná se o následující: 
 
k  pozemkům PK 67/2, 64, 61, 60 v k.ú. Třebonice odpovídající pozemkům dle KN 317/12 a 
317/8 v k.ú. Třebonice je evidována žádost č.j. 2034/92 Kubr Josef. K této žádosti byla 
vydána rozhodnutí týkající se pozemků uvedených v podané žádosti  č.j.:  
-  PÚ 2034/92 ze dne 12. 12. 2002 (PM 20. 1. 2003) nemovitosti nebyly vydány žadatelům  
- PÚ 2034/92/2 ze dne 24. 5. 2017 (dosud nenabylo PM) nemovitosti nebyly vydány 
žadatelům  
- PÚ 2034/92/1 ze dne 24. 5. 2017 (dosud nenabylo PM) nemovitosti nebyly vydány 
žadatelům  
- PÚ 7014/92 ze dne 5. 12. 2011 (PM 16. 12. 2012) nemovitosti nebyly vydány žadatelům  
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k  pozemkům PK 68, 200/4 v k.ú. Třebonice odpovídající pozemku dle KN 317/15 v k.ú. 
Třebonice jsou evidovány žádosti č.j. 4394/92 Ing. Brunclík Zdeněk a č.j. 8262/93 
Svobodová Božena. K těmto žádostem byla vydána rozhodnutí týkající se pozemků 
uvedených v podané žádosti  č.j.:  
-  PÚ 606/03 ze dne 25. 2. 2003 (PM 4. 3. 2003) nemovitosti nebyly vydány žadatelům  
- PÚ 4394/92 ze dne 6. 10. 1998 (nenabylo PM) rozhodnutí bylo zrušeno   
- PÚ 652/03 ze dne 24. 3. 2003 (PM 8. 4. 2003) v odst. I. byly parc.č.200/4 o výměře 368m2 
a části parc.č.68 o výměře 23570m2 sloučených v KN do parc.č.317/15 orná o výměře 
23938m2 a části parc.č.68 o výměře 109m2 sloučené v KN do parc.č.317/25 ost.pl. vydány 
oprávněným osobám do vlastnictví, v odst. II. nebyl zbytek parc.č. 68 o výměře 1300m2 
vydán oprávněným osobám  
- PÚ 8262/92 ze dne 17. 3. 1999 (PM 10. 5. 1999) nemovitosti nebyly vydány žadatelům  
  

 
k  pozemkům PK 69, 65 v k.ú. Třebonice odpovídající pozemkům dle KN 317/13, 317/9 a 
317/72 v k.ú. Třebonice je evidována žádost č.j. 473/91 Bumba Josef. K této žádosti bylo 
vydáno rozhodnutí týkající se pozemků uvedených v podané žádosti  č.j.:  
-  PÚ 473/91 ze dne 22. 8. 2007 (PM 5. 9. 2007) nemovitosti nebyly vydány žadatelům  
 
 
k  pozemku PK 72 v k.ú. Třebonice odpovídající pozemku dle KN 317/11 v k.ú. Třebonice je 
evidována žádost č.j. 291/91  Staněk Jiří. K této žádosti byla vydána rozhodnutí týkající se 
pozemků uvedených v podané žádosti  č.j.:  
-  PÚ 291/91 ze dne 20. 1. 1994 (PM 16. 2. 1994) podle geometrického plánu zak.č. 173-27-
5/92 z 14. 1. 1993 byly vydány oprávněné osobě část parc.č. PK 72 dle KN 317/11 orná o 
výměře 10599m2 a KN 317/22 ost.pl. o výměře 3991m2 
- PÚ 1380/94 ze dne 15. 6. 1994 (PM 21. 7. 1994) pozemek PK 72 role o výměře 26340m2 
nebyl vydán oprávněné osobě do vlastnictví  
 
 
k  pozemku PK 73 v k.ú. Třebonice odpovídající pozemku dle KN 317/10 v k.ú. Třebonice je 
evidována žádost č.j. 111/91 Ing. Voborská Hana. K této žádosti bylo vydáno rozhodnutí 
týkající se pozemků uvedených v podané žádosti  č.j.:  
-  PÚ 111/92/1 ze dne 23. 3. 1995 (PM 28. 4. 1995) parc.č. PK 73 o výměře 22932m2 
nebyla vydána oprávněné osobě 
- PÚ 2660/92 ze dne 12. 7. 1993 (PM 18. 8. 1993)   parc.č. PK 73 dle KN 317/10 orná o 
výměře 6613m2 a KN 317/21 ost.pl. o výměře 2879m2 byla vydána oprávněné osobě 
  
 k  pozemku PK 54/4 v k.ú. Třebonice odpovídající pozemku dle KN 316/4 v k.ú. Třebonice 
je evidována žádost č.j. 291/91 Staněk Jiří. O tomto pozemku nebylo dosud rozhodnuto.  
 
U ostatních PK pozemků původně v k.ú. Třebonice nebyly zjištěny uplatněné nároky týkající 
se KN pozemků, které jsou uvedeny v podané žádosti.   
 
U ostatních pozemků v k.ú. Chaby PK 95, 99/2, 89/2 a 100/2 uplatnění restitučních nároků 
nebylo zjištěno.       
 
 
K pozemku č. 162/92 zapsanému na LV č. 25428 pro k.ú. Stodůlky, kterému by mohly 
odpovídat dřívější PK pozemky č. 504/31 a 503 v k.ú. Třebonice a PK č. 49/1 v k.ú. Chaby 
bylo ověřeno,  že na tyto pozemky nejsou evidovány uplatněné restituční nároky dle zákona 
č. 229/1991 Sb., v pl.zn.   
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Navíc sdělujeme:   
 
- u PK pozemků č. 85, 79, 84, 86 původně v k.ú. Chaby nyní pozemky dle KN v k.ú. 
Třebotice, které by mohly být dotčeny Vaším zájmem, jsme zjistili uplatněné restituční 
nároky pod č.j.  2034/92 Kubr Josef a č.j. 337/91 Jelínková Drahomíra. Tyto PK pozemky 
jsou v rozhodnutích označeny jako KN pozemky, jejichž označení není uvedeno ve 
Vámi  podané žádosti. Proto neuvádíme konkrétní pozemky a rozhodnutí.  
 
 
 
Závěrem zdůrazňujeme, že porovnání údajů dřívějšího pozemkového katastru se 
současným stavem v katastru nemovitostí bylo provedeno na základě mapových situací 
z webu ČUZK. Porovnávané údaje stavu PK a KN jsou orientačního charakteru z důvodů 
absence pozemků označených dle stavu PK a chybějících výpisů z pozemkových knih, jak 
bylo výzvou požadováno.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Veselý 
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha 
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