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POSKYTNUTÍ INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU 
K INFORMACÍM, V PL.ZN. TÝKAJÍCÍ SE RESTITUČNÍCH NÁROKŮ K POZEMKŮM V 
K.Ú. BUKOVÁ U PŘÍBRAMĚ, PIČÍN A ROSOVICE 

 
 
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 019982/2018 dne 15. 1. 2018 a 
po doplnění žádosti zaevidovaném dne 22. 1. 2018 pod č.j. SPU 035886/2018 na základě 
výzvy, ve věci poskytnutí informace, zda Státní pozemkový úřad obecně eviduje 
v katastrálních územích Buková u Příbramě, Pičín a Rosovice nějaká probíhající restituční 
řízení, resp. nevyřízené restituční nároky dle zákona č. 229/1991 Sb., zákona č. 243/1992 
Sb. a zákona č. 212/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, resp. nějaká probíhající 
restituční řízení, resp. nevyřízené výzvy k vydání majetku dle zákona č. 428/2012 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, sdělujeme následující: 
 
 

1. V  databázi Státního pozemkového úřadu bylo ke dnešnímu dni ověřeno, že 
v katastrálních územích  Buková u Příbramě a Rosovice nejsou evidovány u 
Státního pozemkového úřadu uplatněné restituční nároky ve smyslu zákona č. 
428/2012 Sb., v pl.zn.  V těchto katastrálních územích  nejsou ke dnešnímu dni 
evidována žádná probíhající restituční řízení ani nevyřízené výzvy k vydání majetku 
dle zákona č. 428/2012 Sb., v pl.zn.  
 

2. V  databázi Státního pozemkového úřadu bylo ke dnešnímu dni ověřeno, že 
v katastrálním území Pičín jsou evidovány u Státního pozemkového úřadu uplatněné 
restituční nároky ve smyslu zákona č. 428/2012 Sb., v pl.zn.  V tomto katastrálním 
území jsou ke dnešnímu dni evidována probíhající restituční řízení a nevyřízené 
výzvy k vydání majetku dle zákona č. 428/2012 Sb., v pl.zn. Jedná se o výzvu 
Římskokatolické farnosti Jince. Toto řízení se dokončuje. Další probíhající restituční 
řízení je vedeno se Suverénním řádem Maltézských rytířů – České velkopřevorství. 
Toto řízení je přerušeno z důvodů dořešení oprávněnosti nároků v soudních 
řízeních.   
 

3. Prověřování uplatněných restitučních nároků podle zákona č. 229/1991 Sb., 
243/1992 Sb. a 212/2000 Sb. bylo provedeno KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. 
Praha, Pobočkou Příbram, která spravuje restituční spisy dané těmito zákony.  

 
BADOKH - Kuhn Dostál advokátní 
kancelář s.r.o. 
Kateřina Jančová 
28. října 767/12 
Nové Město 
110 00 Praha 1 
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Na základě tohoto prověření Pobočka Příbram sděluje, že v katastrálních územích 
Buková u Příbramě a Rosovice dosud probíhá restituční řízení uplatněné rodinou 
Colloredo-Mannsfeld. V  katastrálním území Pičín již žádné restituční řízení podle 
těchto zákonů  neprobíhá.  

 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Veselý 
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha 
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