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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. TURSKO  

 

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 430087/2018 a SPU 431262/2018 
obě dne 20. 9. 2018  ve věci poskytnutí informace, a to o potvrzení o neexistenci 
restitučních nároků podle zákonů č. 229/1991 Sb. a 428/2012 Sb., v pl.zn., týkajících se 
následujících pozemků: 
 
parc. č. st. 54/1, st. 54/2, st. 54/4, st. 54/5, st. 105/1, parc. č. 48/1, 48/2, 51/1, 51/2, 51/3, 
51/4, 51/6, 1129, 1100, 1101, 1102 v k. ú. Tursko zapsaných v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, na listu 
vlastnictví č. 235. 
 
Dotčenými pozemky dle původní evidence pozemkového katastru jsou pozemky č: 
st. 53, st. 54, 51/2, st. 105, pozemky č. 48, 51/1, 51/2, 51/3 a 51/4 nacházející se v 
původním katastrálním území Tursko, obec Tursko. 
 
K podané žádosti sdělujeme: 
 

1. V databázi Státního pozemkového úřadu bylo ke dnešnímu dni ověřeno, že k výše 
uvedeným pozemkům v katastrálním území Tursko nejsou evidovány u Státního 
pozemkového úřadu uplatněné restituční nároky ve smyslu zákona č. 428/2012 Sb., 
v pl.zn.   
 

2. Prověřování uplatněných restitučních nároků podle zákona č. 229/1991 Sb., o 
úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, bylo provedeno 
pracovištěm Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, 
Pobočkou Kladno, která spravuje restituční spisy dané tímto zákonem v katastrálním 
území Tursko.  
 

Pobočka Kladno po ověření sděluje: 
 

podle podkladu pro lustraci pozemky p.č. (dle katastru nemovitostí) st. 54/1, st. 54/2, st. 
54/4, st. 54/5, st. 105/1, 48/1, 48/2, 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51/6 a 1129 vznikly z pozemků 

Mgr. Ing. Jiří Šimeček, LL.M., 
advokát 
Schoultz&Partners 
advokátní kancelář s.r.o. 
Pařížská 204/21 
110 00 Praha 1 

mailto:p.neustupova@spucr.cz


 

 

2 / 2 

 

p.č. (dle pozemkového katastru)  st. 53, část. st. 54, část 51/2, část st. 105, část 48, část 
51/1, 51/3 a 51/4 v k.ú. Tursko.  

 
Jak vyplývá ze žádosti, nelze k pozemkům p.č. (dle katastru nemovitostí) 1100, 1101 a 1102 
v k.ú. Tursko vyhotovit srovnávací sestavení parcel, neboť v katastrálním území Tursko již 
byla provedena digitalizace. K tomuto sdělujeme, že podle našeho zjištění tyto pozemky 
vznikly na základě provedených komplexních pozemkových úprav a jelikož byla provedena 
obnova katastrálního operátu a došlo ke zcela novému prostorovému uspořádání pozemků 
bez bližší návaznosti na předchozí uspořádání, nemůžeme se závazně vyjádřit, zda na 
pozemky byl, či nebyl uplatněn restituční nárok. 

 
V souladu s § 17 odst. 4 zákona č. 229/1991 Sb. jsme provedli kontrolu uplatněných nároků 
a dokladů, které máme v současné době k dispozici a sdělujeme, že k pozemkům p.č. (dle 
pozemkového katastru) st. 53, část. st. 54, část 51/2, část st. 105, část 48, část 51/1, 51/3 a 
51/4 v k.ú. Tursko jsme zjistili uplatnění restitučního nároku podle shora uvedeného zákona. 

 
Rozhodnutím č.j. PÚ-R-9/1991/I-86/92-Ga ze dne 5. 6. 1992 (PM 27. 7. 1992) byl vydán 
pozemek PK 48 (dle KN 48/1 o výměře 2965 m2 a KN 48/2 o výměře 38 m2) do vlastnictví 
oprávněné osoby. 

 
Rozhodnutím č.j. PÚ-R-10-1991/I-27/92-Ga ze dne 31. 3. 1992 (PM 7. 5. 1992) byly vydány 
pozemky PK st. 53 o výměře 145 m2 (dle EN st. 53 ), PK st. 54 o výměře 5170 m2 (dle EN 
st. 54), PK st. 105 o výměře 165 m2 (dle EN st. 105 ), PK 51/1 o výměře 5458 m2 (dle EN 
51/1), PK 51/2 o výměře 1015 m2 (dle EN 51/2), PK 51/3 o výměře 19 m2 (dle EN 51/3) a 
PK 51/4 o výměře 74 m2 (dle EN 51/4) do vlastnictví oprávněné osoby – id. 7/16 k celku. 

 
Rozhodnutím č.j. PÚ-R-499/92/I-213/92/BE ze dne 4. 11. 1992 (PM 9. 7. 1993) nebyly 
pozemky mimo jiné PK st. 53, st. 54, st. 105, 51/1, 51/2, 51/3 a 51/4 vydány, neboť osoba, 
která uplatnila na předmětné nemovitosti nárok dle cit. zákona, nebyla oprávněnou osobou 
podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona.  

 
Rozhodnutím č.j. PÚ-R-1131/96/IV-18/99/Si ze dne 22. 2. 1999 (PM 30. 3. 1999) nebyly 
pozemky PK st. 53, st. 54, st. 105, 51/1, 51/2, 51/3 a 51/4 vydány do vlastnictví oprávněné 
osoby – id. 1/16 k celku podle § 14a cit. zákona, neboť předmětné nemovitosti přešly po 1. 
9. 1993 do vlastnictví jiné osoby než státu. Za nevydané pozemky příslušela oprávněné 
osobě náhrada podle ust. § 11 odst. 2 a § 17, popřípadě náhrada podle § 16 cit. zákona. 

 
O uplatněných nárocích jako celku bylo rozhodnuto shora uvedenými pravomocnými 
rozhodnutími.  

 
Závěrem sdělujeme, že dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a 
jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, bylo pravomocně rozhodnuto 
o všech uplatněných nárocích v k.ú. Tursko. 
 
(vyřizuje Pobočka Kladno, Dagmar Kottová, tel.: 601 584 046, e-mail: d.kottova@spucr.cz) 

 
 

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