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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. Kamýk dříve Lhotka  

 
Vážený pane, 
 
Státní pozemkový úřad obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn., zaevidovanou pod č.j. SPU 
258752/2018 dne 29. 5. 2018 ve věci poskytnutí informací o vznesených restitučních 
nárocích, případně o probíhajících restitučních řízeních a vydaných rozhodnutích týkajících 
se pozemků č. 666/9, 666/10, 666/13, 666/14, 666/16, 666/24, 666/34, 666/35 a 666/37 
zapsaných na LV č. 325 pro k.ú. Kamýk, obec Praha a KN pozemků č. 666/28,  666/30, 
666/31, 666/32, 666/33 a 666/36 zapsaných na LV č. 1624 pro k.ú. Kamýk, obec Praha. Po 
upřesnění žádosti na základě výzvy dle § 14 odst. 5 písm.b) cit.zák. se jedná o pozemky PK 
666/9, 666/10, 666/13 a 666/14 původně v k.ú. Lhotka. K podané žádosti sdělujeme:  
 
do působnosti Státního pozemkového úřadu mimo jiné náleží vyřizování restitučních řízení 
podle zákonů 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 428/2012 Sb., v pl.zn., o 
majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Poskytovaná Informace k 
předmětné žádosti se týká pouze těchto zákonů. Jiné restituční zákony nespadají do 
působnosti SPÚ ani nebyly v působnosti dřívějších pozemkových úřadů.   
 

1. V  databázi Státního pozemkového úřadu bylo ke dnešnímu dni ověřeno, že na 
všechny výše uvedené pozemky v k.ú. Kamýk a dříve Lhotka 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 

všechny výše uvedené pozemky v k.ú. Kamýk a dříve Lhotka nejsou evidovány u 
Státního pozemkového úřadu uplatněné restituční nároky ve smyslu zákona č. 
229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kromě pozemku PK 666/13 v k.ú. 
Lhotka.  
 
K pozemku PK 666/13 v k.ú. Lhotka je evidováno uplatněné restituční podání 
č.j.5591/92 ze dne 14. 12. 1992.  Magistrát hl. m. Prahy, Pozemkový úřad vydal 
v této věci:  
 

 
Kocián Šolc Balaštík, advokátní 
kancelář, s.r.o. 
JUDr. Ján Béreš, Ph.D. 
advokát 
Jungmannova 745/24 
Nové Město 
110 00 Praha 1 
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- rozhodnutí č.j. PÚ 5591/92 ze dne 25. 4. 2002 PM 3. 6. 2002, kterým rozhodl, že 
oprávněné osoby jsou vlastníky těchto nemovitostí v k.ú. Kamýk: 

 
- dle KN parc. č. 666/28,  ost. pl.  o výměře  122 m2 
   (dříve dle PK část parc. č. 666/13, role   v k. ú. Lhotka) 
- dle KN parc. č. 666/30,  zast. pl.  o výměře   78 m2 
   (dříve dle PK část parc. č. 666/13, role   v k. ú. Lhotka) 
- dle KN parc. č. 666/31,  zast. pl.  o výměře   81 m2 
   (dříve dle PK část parc. č. 666/13, role   v k. ú. Lhotka) 
- dle KN parc. č. 666/32,  ost. pl.  o výměře  367 m2 
   (dříve dle PK část parc. č. 666/13, role   v k. ú. Lhotka) 
- dle KN parc. č. 666/33,  ost. pl.  o výměře   14 m2 
   (dříve dle PK část parc. č. 666/13, role   v k. ú. Lhotka) 
- dle KN parc. č. 666/36,  zast. pl.  o výměře  220 m2 
   (dříve dle PK část parc. č. 666/13, role   v k. ú. Lhotka) 
 
 

- rozhodnutí č.j. PÚ 5715/92 ze dne 18. 4. 2002 PM 3. 6. 2002, kterým rozhodl, že 
oprávněné osoby nejsou  vlastníky  těchto  nemovitostí v k.ú. Kamýk: 

 
- dle PK parc.č. 666/13,  role  o výměře  56 m2   v k.ú. Lhotka 
   (dle KN části parc.č. 666/1, ost.pl., části parc.č. 666/3, ost.pl., části parc.č. 666/4, ost.pl. a  
    části parc.č. 1929/1, ost.pl.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Veselý 
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha 
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