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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. Libeň   

  

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 404106/2018 dne 6. 9. 2018 a upřesněné pod č.j. 

SPU 489841/2018 ze dne 29. 10. 2018 na základě výzvy dle § 14 odst. 5 písm.b) cit. zák.  ve věci 

poskytnutí informací o tom,  zda v minulosti bylo nebo v současné době je vedeno restituční řízení, 

či zda jsou uplatňovány jiné restituční nároky podle zákona č. 229/1991 Sb., zákona o půdě nebo 

podle zákona č. 428/2012 Sb. zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi, které by se týkaly 

pozemků 

 

- parc. č. 4003/1 o výměře 9109 m2 

- parc. č. 4003/13 o výměře 1683 m2 

- parc. č. 4003/14 o výměře 1245 m2 

- parc. č. 4003/15 o výměře 81 m2 

- parc. č. 4003/18 o výměře 10 m2 

- parc. č. 4003/19 o výměře 64 m2 

- parc. č. 4003/20 o výměře 994 m2 

- parc. č. 4003/21 o výměře 517 m2 

- parc. č. 4003/24 o výměře 689 m2 

- parc. č. 4003/25 o výměře 221 m2 

- parc. č. 4003/26 o výměře 55 m2 

- parc. č. 4003/27 o výměře 64 m2 

- parc. č. 4003/60 o výměře 30 m2 

- parc. č. 4003/61 o výměře 70 m2 

- parc. č. 4003/62 o výměře 113 m2 

- parc. č. 4003/63 o výměře 196 m2 

    - parc. č. 4003/64 o výměře 211 m2 

- parc. č. 4004/1 o výměře 56750 m2 

vše zapsáno na listu vlastnictví č. 1923 pro katastrální území Libeň, obec Praha 

 

a staveb: 

- stavba č.p. 1555, prům. objekt, obec Praha, stojící na pozemku parc. č. 4003/24 

- stavba bez čp/če, garáž, obec Praha, stojící na pozemku parc. č. 4003/26 

- stavba bez čp/če, jiná st., obec Praha, stojící na pozemku parc. č. 4003/60 
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- stavba bez čp/če, jiná st., obec Praha, stojící na pozemku parc. č. 4003/61 

- stavba bez čp/če, jiná st., obec Praha, stojící na pozemku parc. č. 4003/63 

- stavba bez čp/če, jiná st., obec Praha, stojící na pozemku parc. č. 4003/64 

vše zapsáno na listu vlastnictví č. 1827 pro katastrální území Libeň, obec Praha 

 

sdělujeme:  

  

do působnosti Státního pozemkového úřadu mimo jiné náleží vyřizování restitučních řízení podle 

zákonů č. 229/1991 Sb., 243/1992 Sb. a 212/2000 Sb., v pl.zn.,  a dále zákona č. 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.    

  

Z grafických podkladů a z doložených výpisů z pozemkových knih vyplývá, že výše uvedené KN  

pozemky odpovídají pozemkům podle bývalého pozemkového katastru PK 4003 a 4004 v k.ú. Libeň. 

Ověřovali jsme proto uplatnění restitučních nároků dle uvedených zákonů k těmto PK pozemkům s 

tím, že bylo přihlédnuto k označení pozemků KN uvedených v žádosti.    

  

V evidenci uplatněných restitučních nároků podle zákonů č. 229/1991 Sb., v pl. zn. a 428/2012 Sb., 

v pl.zn., nebyly ke dnešnímu dni zjištěny ke všem výše uvedeným pozemkům uplatněná restituční 

podání.  

  

 

  

 S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

Ing. Jiří Veselý  

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