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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. Jinonice   

 

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 402067/2018 dne 4. 9. 2018 a 
doplněné na základě výzvy k upřesnění ze dne 5. 9. 2018 (č.j. SPU 405315/2018) o 
označení pozemků podle původního pozemkového katastru (PK) a o výpisy z pozemkových 
knih (doplnění zaevidováno pod č.j. SPU 455521/2018 dne 5. 10. 2018) ve věci poskytnutí 
informací o jakýchkoliv uplatněných restitučních nárocích k následujícím pozemkům KN 
zapsaným na LV č. 3561 pro k. ú. Jinonice: 
 
• 954/1 na pozemku stojí stavba Jinonice, č.p. 329;  
• 954/2; 
• 954/10; 
• 955/6; 
• 955/7; 
• 956; 
• 957/1 na pozemku stojí stavba Jinonice, č.p. 329; 
• 957/2 
• 957/3 
• 958/6 
• 980/2 
• 980/3 
• 980/61 
• 980/62 na pozemku stojí stavba Jinonice, č.p. 329; 
• 980/63; 
• 980/64; 
• 980/66; 
• 982/19; 
• 1468/4; 
• 1468/6; 
• 1468/8; 
• 1473/8; 
• 1518/10; 
• 1518/12; 
• 1518/20; 
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• 1518/21; a 
• 1518/24. 
 
a po upřesnění žádosti k následujícím pozemkům PK zapsaným v knihovních vložkách č. 
350, 631 a VI.(Statek veřejný) pozemkových knih v k.ú. Jinonice: 
 
- 954, 955, 957, 958, 965, 980, 981, 982, 1468, 1473 a 1518     
  
 
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., o majetkovém 
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, v pl.zn.. Poskytovaná Informace 
k předmětné žádosti se týká pouze těchto zákonů. Jiné restituční zákony nespadají do 
působnosti SPÚ ani nebyly v působnosti dřívějších pozemkových úřadů.   
 
 
V naší evidenci uplatněných restitučních nároků podle zákonů č. 229/1991 Sb. a 428/2012 
Sb. nebyly ke dnešnímu dni zjištěny ke všem výše uvedeným pozemkům uplatněná 
restituční podání.   
 
 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Veselý 
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