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POSKYTNUTÍ INFORMACE DLE ZÁK.Č.106/1999SB.V PL.ZN. TÝKAJÍCÍ SE POZEMKŮ 
V K.Ú. HOLEŠOVICE, VRŠOVICE A ŽIŽKOV  
 

 
Státní pozemkový úřad zaevidoval pod č.j. SPU 138854/2018 dne 20. 3. 2018 poskytnutí 
informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v 
pl.zn.,ve věci poskytnutí informací zda byly vzneseny restituční nároky dle zák.č. 229/1991 
Sb. a zák.č. 428/2012 Sb. na pozemky č. KN 1470 v k.ú. Holešovice, KN 583 v k.ú. Vršovice 
a KN 238 v k.ú. Žižkov. K podané žádosti sdělujeme následující: 
 
Evidence uplatněných nároků podle zákonů č. 229/1991 Sb. a 428/2012 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. Z orientačního porovnání map bývalého pozemkového katastru 
a současného katastru nemovitostí na webu ČUZK vyšlo najevo, že pozemky uvedené 
v žádosti by mohly odpovídat pozemkům podle bývalého pozemkového katastru. Ověřovali 
jsme proto uplatnění restitučních nároků dle uvedených zákonů k PK pozemkům s tím, že 
bylo přihlédnuto k označení pozemků KN, jak jsou uvedeny v žádosti. 
Byly ověřovány tyto pozemky: 
KN 1470 odpovídající pozemku PK 1470 v k.ú. Holešovice 
KN 583 odpovídající pozemku PK 583 v k.ú. Vršovice  
KN 238 odpovídající pozemku PK 238 v k.ú. Žižkov 
   
V naší evidenci uplatněných restitučních nároků podle zákonů č. 229/1991 Sb. a 428/2012 
Sb. nebyly zjištěny výše uvedené pozemky PK i KN.  
 
Toto sdělení je pouze informativního charakteru.  
Pro upřesnění podání informace bychom potřebovali podklady, ze kterých vyplývá, kdo byl 
původní poslední vlastník nemovitostí, které by byly převáděny do vlastnictví čsl. státu a 
konkrétní převáděné PK pozemkové parcely ve stavu dle původní zjednodušené 
pozemkové evidence. Jedná se tedy o doložení výpisů z pozemkových knih, případně 
doklad o přechodu vlastnictví na stát týkající se původních nemovitostí.     
Pokud by Vám nestačilo toto informativní sdělení, pak na základě Vašeho doplnění žádosti 
Vám poskytneme upřesňující informaci. 
  
Ing. Jiří Veselý 
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