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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k 
informacím, v pl. zn., týkající se pozemků v k. ú. Krč a Nusle  
  

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 461531/2018 ze dne 10. 10. 2018, týkající se 

existence soudních řízení ( probíhajících i skončených) souvisejících s vydáváním rozhodnutí o 

restitučních nárocích podle zákonů č. 229/1991 Sb. a č. 428/2012 Sb. týkajících se pozemků č. 

1051/5, 1052/226, 1133/1 se stavbou  bez čp., 1132/2, 1133/13, 1133/20 a 1133/21 se stavbou bez 

čp. zapsaných na LV 7126 pro  k. ú. Krč, pozemků č. 1051/3, 1052/181 a 1090/2 se stavbou čp. 

1695 zapsaných na LV č. 1348 pro k. ú. Krč a dále pozemků č. 2841/1 a 2850 zapsaných na LV č. 

1251 pro k.ú. Nusle,  které po prověření podle výpisů z pozemkových knih odpovídají pozemkům dle 

PK p. č. 1050, 1051, 1090, 1094, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1129, 1130, 

1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1142, 3179 v k. ú. Krč a PK 2840, 2841, 2842, 

2849, 2850, 2851/2, 2851/3, 2851/4 v k. ú. Nusle v návaznosti na Poskytnutí informace č.j. SPU 

407172/2018 ze dne 12. 9. 2018 sdělujeme:  

  

- v databázi soudních sporů ke dnešnímu dni nejsou evidovány parcely č. 1051/5, 1052/226, 1133/1 

se stavbou  bez čp., 1132/2, 1133/13, 1133/20, 1133/21 se stavbou bez čp., 1090 se stavbou čp. 

1695 v  k. ú. Krč a p.č. 2841/1 a 2850 v k.ú. Nusle.  

 

- v databázi soudních sporů ke dnešnímu dni jsou evidovány parcely KN 1133/2, 1051/3 a 1052/181 

v k.ú. Krč  - evidováno řízení u Ústavního soudu  zn. IV. ÚS 1185/2017.   

 

Evidence uplatněných restitučních nároků podle zákona č. 229/1991 Sb. je u Státního pozemkového 

úřadu vedena podle označení dřívějšího pozemkového katastru PK. Z tohoto důvodu pro 

poskytovanou informaci SPU 407172/2018 ze dne 12. 9. 2018 byly nezbytnými podklady výpisy 

z pozemkových knih, přičemž byly ověřovány pozemky v PK stavu a zároveň bylo přihlédnuto 

k označení pozemků ve stavu KN, jak byly uvedeny v podané žádosti. Z doložených výpisů z 

pozemkových knih pro k. ú. Krč a Nusle bylo zjištěno, že pozemky uvedené v původní žádosti o 

poskytnutí informace č.j. SPU 373211/2018 ze dne 16. 8. 2018 odpovídají pozemkům označeným 

dle PK p. č. 1050, 1051, 1090, 1094, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1129, 1130, 

1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1142, 3179 v k. ú. Krč a PK 2840, 2841, 2842, 

2849, 2850, 2851/2, 2851/3, 2851/4 v k. ú. Nusle.  

 

 Ve shodě s označením pozemků je i žádost o informaci č.j. SPU 461531/2018 ze dne 10. 10. 2018.  

 

Z poskytované informace č.j. SPU 407172/2018 ze dne 12. 9. 2018 mimo jiné vyplynulo, že  na 

parcely  PK p. č. 1050 o výměře 8 995 m2  a PK  p. č. 1051 o výměře 12 126 m2 v k.ú. Krč byl 

uplatněn restituční nárok pod č. j. PÚ 885/92, ke kterému byla vydána Magistrátem hl.m. Prahy, 

  

Kocián Šolc Balaštík AK, s.r.o.  

JUDr. Václav Rovenský, Ph. D., advokát  

Jungmannova 745/24  

110 00  Praha 1 – Nové Město  

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD   

  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  -   Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774   

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský  kraj a hlavní město Praha   
náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha 3   



Pozemkovým úřadem rozhodnutí č.j. PÚ 885/92/3 ze dne 24. 9. 2001 (právní moc 20. 11. 2001),  č.j. 

PÚ 885/92/4 ze dne 16. 7. 2002 (právní moc 19. 2. 2003) a  č.j. PÚ 885/92/5 ze dne 16. 7. 2002 

(právní moc 12. 2. 2003). K těmto rozhodnutím v databázi SPÚ jsou ke dnešnímu dni evidovány 

soudní spory zn. IV. ÚS 1185/17 u Ústavního soudu, zn. 16C 29/2003 a 16C 30/2003 u Obvodního 

soudu pro Prahu 4. Z námi dostupných informací nám není známo, že by tato soudní řízení byla již 

ukončena.  

 

Jak dále vyplývá s dříve poskytnuté informace 

 

- na parcelu PK 1132 o výměře 359 m2 v k. ú. Krč, byl uplatněn restituční nárok pod č. j. PÚ 

1838/92, 6426/92. Na parcelu PK 1133 o výměře 698 m2 v k. ú. Krč, byl uplatněn restituční nárok 

pod č. j. PÚ 1838/92.  K restitučnímu nároku podanému pod č .j. PÚ 6426/92 bylo vydáno 

rozhodnutí č. j. PÚ 6426/92 ze dne 14. 9. 2005 (právní moc 23. 9. 2005), kterým se nevydává  PK p. 

č.  1132 o výměře 359 m2 jako KN p. č.  1133/1 v k. ú. Krč. K restitučnímu nároku podanému pod č. 

j. PÚ 1838/92 bylo vydáno rozhodnutí č. j. PÚ 1838/92/3 ze dne 3. 1. 2001 (právní moc 17. 2. 2001), 

kterým se nevydává parcela  PK 1132 v k. ú. Krč.   

K těmto rozhodnutím v databázi SPÚ nebyly zjištěny evidované soudní spory.   

  

- na parcelu PK 1142 v k.ú. Krč, byl uplatněn restituční nárok pod č. j. PÚ 448/91, ke kterému bylo 

vydáno rozhodnutí č.j. PÚ 448/91/5 ze dne 26. 6. 2003 (právní moc 11. 7. 2003), kterým se 

nevydává část PK 1142, jako KN p. č. 1156/2 o výměře 302 m2 v k.ú. Krč.  

K tomuto rozhodnutí v databázi SPÚ nebyl zjištěn evidovaný soudní spor.   

  

K dnešnímu datu neevidujeme žádosti o vydání výše uvedených parcel v k. ú. Krč a Nusle podle 

zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, ve znění 

pozdějších předpisů. Neevidujeme žádné soudní spory v souvislosti s tímto zákonem.   

  

  

S pozdravem  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Veselý  

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha  
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