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Výzva k upřesnění žádosti podle § 14 odst. 5 písm.b) zákona č. 106/1999 Sb. o 
svobodném přístupu k informacím, v pl.zn., týkající se nemovitostí v k.ú. Motol a 
informativní vyjádření   
 
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 001716/2018 dne 4. 1. 2018 ve věci poskytnutí 
informací o uplatněných restitučních nárocích podle zákonů č. 229/1991 Sb. a 428/2012 Sb., v 
pl.zn., týkajících se nemovitostí uvedených na listech vlastnictví č. 1521 a 1055 pro k.ú. Motol  
sdělujeme následující: 
 
1.  Abychom mohli spolehlivě podat informaci k uplatněným restitučním nárokům a restitučním 
řízením, potřebovali bychom od Vás upřesnit Vaši žádost o označení pozemků podle bývalého 
pozemkového katastru dle zjednodušené evidence.   
 
Pozemky č. KN 386/11, 387/2, 387/6 se stavbou čp.103, dále KN 387/22 a 387/35 zapsané na LV č. 
1521 pro k.ú. Motol  a pozemky č. KN 386/2, 386/3 a 386/4 se stavbou bez čp./če zapsané na LV č. 
1055 pro k.ú. Motol, které jsou předmětem Vaší žádosti, jsou označeny podle současného stavu v 
katastru nemovitostí. Vaši žádost proto požadujeme upřesnit, respektive doplnit o podklady, ze 
kterých vyplývá, kdo byl původní poslední vlastník nemovitostí, které by byly převáděny do 
vlastnictví čsl. státu a konkrétní převáděné 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.     
  
Evidence uplatněných nároků podle zákona č. 229/1991 Sb. a zákona č. 428/2012 Sb. v pl.zn. je u 
našeho úřadu vedena dle žadatelů a původních vlastníků pozemků podle bývalého pozemkového 
katastru, respektive dle zjednodušené evidence. Podle současného stavu jednotlivé pozemky 
evidovány nejsou.   
 
Z tohoto důvodu Vás vyzýváme k upřesnění Vaší žádosti, jak je výše vysvětleno. Informace Vám 
bude poskytnuta k PK pozemkům a zároveň bude přihlédnuto k pozemkům označeným ve stavu 
KN.  
 
Závěrem odkazujeme na ust.§ 14 odst. 5 písm.b) zákona č. 106/1999 Sb., neupřesní-li žadatel 
žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, povinný subjekt rozhodne o odmítnutí žádosti. 
 
 

 
CMS Cameron McKenna v.o.s. 
Mgr. Lenka Chmielová 
Na poříčí 1079/3a 
Nové Město 
110 00 Praha 1 
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2.  Vyjádření informativního charakteru: 
 
V  databázi Státního pozemkového úřadu bylo ke dnešnímu dni zjištěno, že na pozemky KN 386/11, 
387/2, 387/6 se stavbou čp.103, dále KN 387/22 a 387/35 zapsané na LV č. 1521 pro k.ú. Motol  a 
pozemky č. KN 386/2, 386/3 a 386/4 se stavbou bez čp./če zapsané na LV č. 1055 pro k.ú. Motol 
nejsou evidovány u Státního pozemkového úřadu uplatněné restituční nároky ve smyslu zákona č. 
428/2012 Sb., v pl.zn.. 
 
V případě ověřování uplatněných restitučních nároků podle zákona č. 229/1991 Sb. jsme zcela 
odkázáni na pozemkové knihy, neboť se jedná o záznamy z počátku platnosti zákona o půdě a 
současný aktuální stav katastru nemovitostí v tomto programu evidován není.  
 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Veselý 
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha 


		2018-01-17T17:52:54+0100
	j.vesely@spucr.cz
	Podpis




