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Sdělení  

 
            K Vaší žádosti ze dne 10.8.2018 podané dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., zda parcely KN parc.                             

č. 2623/32 a 2626/22 v k. ú. Nusle (vzniklé dle geometrického plánu č. 2145-45/2018) zasahují do 

uplatněných restitučních nároků dle zákona č. 229/1991 Sb. a zákona č. 428/2012 Sb., sdělujeme podle Vámi 

dodaných podkladů: 

 

            V rámci spisu sp. zn.  PÚ 1437/92 byl uplatněn dle zákona o půdě č. 229/1991 Sb. restituční nárok na 

pozemky původního pozemkového katastru PK parc.č. 2703/2, 2706, 2792 a 2793 v k. ú. Nusle, které zasahují 

i do částí ploch tvořených výše uvedenými pozemky KN, a to v ideálním podílu 1/2.  Pravomocným 

rozhodnutím č.j. PÚ 1437/92/57 ze dne 13.12.2016 nebyly tyto pozemky oprávněným osobám vydány. 

Pozemky parc.č. 2703/2 a 2706 byly ve zbývajícím ideálním podílu 1/2 řešeny ve spise zn. PÚ 204/91. 

Pozemek PK parc.č. 2703/2 nebyl oprávněné osobě rozhodnutím č.j. PÚ 1125/04 ze dne 13.7.2006 vydán, 

k pozemku PK parc.č. 2706 bylo rozhodnutím č.j. PÚ 195/04 ze dne 14.5.2004 správní řízení zastaveno. Na 

zbývající vlastnický podíl ideální 1/2 PK pozemků parc.č. 2792 a 1793  nebyl restituční nárok dle zákona                                 

č. 229/1991 Sb. uplatněn, stejně jako na zbývající plochu tvořenou pozemky KN parc.č. 2623/32 a 2626/22.   

 

            Rovněž neevidujeme žádost o vydání této plochy podle zákona  č. 428/2012 Sb., o majetkovém 

vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.             

  
            Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že pozemkový úřad nezjišťuje, neprověřuje ani 

nepotvrzuje,  zda byla podána písemná výzva k vydání věci kterou oprávněnou osobou a u které povinné 

osoby, popř. zda byl podán u věcně a místně příslušného soudu návrh ve smyslu § 10  odst. 4 zákona, návrh 

dle § 18 odst. 1 zákona nebo zda bylo, je či bude postupováno podle § 18 odst. 8 zákona, neboť k tomu nemá 

zákonnou pravomoc. 

 

 

         S pozdravem 
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