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STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
 Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 013774, DIČ: CZ 01312774 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha 

náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha 3 

 
 

Naše značka: SPU 520288/2018 
Spisová značka: SZ SPU 438596/2018/4 
Vyřizuje.:   Pavla Neustupová 
Tel.:  725032631 
ID DS:  z49per3 
E-mail:  p.neustupova@spucr.cz 
Datum:  15. 11. 2018  
 

 
 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, 
v pl.zn., týkající se pozemků v k.ú. Zličín a Třebonice     
 
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 438596/2018 dne 27. 9. 2018 a doplněné pod č.j. 
SPU 501956/2018 dne 5. 11. 2018  na základě výzvy k upřesnění žádosti o označení pozemků 
podle původního pozemkového katastru (PK) a o výpisy z pozemkových knih ve věci poskytnutí 
informací o vznesených restitučních nárocích, příp. o probíhajících restitučních řízeních a vydaných 
rozhodnutích dle zákonů č. 229/1991 Sb. a 428/2012 Sb., v pl.zn.,  týkajících se pozemků parc.č.: 
 
252/2, (dříve PK 256/9);  
252/3, (dříve PK 256/9 a dle dodatečného ověření v mapě PK 256/7);  
252/4, (dříve PK 256/9 a dle dodatečného ověření v mapě PK 256/7);  
670/1, (dříve PK 256/9);  
670/2, (dříve PK 256/9 a dle dodatečného ověření v mapě PK 256/7);  
775/3, (dříve PK 256/9 a dle dodatečného ověření v mapě PK 256/7);  
775/5, (dříve PK 256/9 a dle dodatečného ověření v mapě PK 256/7);  
864/1, (dříve PK 255 a PK 256/1);  
864/5, (dříve PK 256/9 a dle dodatečného ověření v mapě PK 256/7);  
864/7, (dříve PK 256/9);  
864/9, (dříve PK 256/9 a dle dodatečného ověření v mapě PK 256/7); 
 
vše v katastrálním území Zličín, obec Praha, zapsaných na listu vlastnictví č. 384, vedeném 
Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha  
 
a pozemků parc. č.:  
  
392/1, (dříve PK 66, 67 a 68);  
392/5, (dříve PK 65);  
392/6, (dříve PK 67);  
392/7, (dříve PK 68);  
392/16, (dříve PK 65);  
392/17, (dříve PK 65),  
 
vše v katastrálním území Třebonice, obec Praha, zapsaných na listu vlastnictví č. 456, vedeném 
Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha  a dle původního 
označení PK v katastrálním území Chaby sdělujeme: 

Kocián Šolc Balaštík  
advokátní kancelář 
JUDr. Jiří Horník, LL.M.,  
advokát  
Jungmannova 745/24  
110 00 Praha 1 
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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.   
 
K dnešnímu datu neevidujeme žádosti o vydání výše uvedených parcel v k. ú. Zličín a Třebonice 
podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
Na základě ověření restitučních nároků podle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
sdělujeme následující:  
 
Pozemek PK 256/9 v k. ú. Zličín se nevyskytuje v naší databázi pozemků, na které byl uplatněn 
restituční nárok podle zákona č. 229/1991 Sb.. 
 
Na pozemek PK 255 o výměře 4 855 m2 v k. ú. Zličín, byl uplatněn restituční nárok pod č. j. PÚ 
2034/92. Bylo vydáno rozhodnutí č. j. PÚ 7014/92 ze dne 5. 12. 2011 (právní moc 16. 12. 2012), 
kterým se výrokem II. nevydává PK 255 o výměře 4 855 m2 jako část KN 864/1 v k. ú. Zličín.  
 
Na pozemek PK 256/1 o výměře 258 m2 v k. ú. Zličín, byl uplatněn restituční nárok pod č. j. PÚ 
6828/92. Bylo vydáno rozhodnutí č. j. PÚ 6828/92/2 ze dne 12. 12. 2012 (právní moc 31. 12. 2012), 
kterým se zastavuje řízení uplatněného restitučního nároku na PK 256/1 o výměře 258 m2 jako část  
KN 864/1 v k. ú. Zličín.  
 
Na pozemek PK 256/7 o výměře 1 784 m2 v k. ú. Zličín, byl uplatněn restituční nárok pod č. j. PÚ 
6135/92. Bylo vydáno rozhodnutí č. j. PÚ 6135/92 ze dne 7. 10. 2002 (právní moc 25. 10. 2002), 
kterým se zastavuje řízení uplatněného restitučního nároku na PK 256/7 v k. ú. Zličín.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Na pozemek PK 65 o výměře 845 m2 v k. ú. Chaby, byl uplatněn restituční nárok pod č. j. PÚ 
337/91. Byla vydána rozhodnutí zn. PÚ 11885/93 ze dne 13. 1. 1994 (právní moc 3. 2. 1994) o 
schválení dohody o vydání nemovitostí mezi oprávněnou a povinnou osobou, kterým byla vydána 
podle geometrického plánu č. 178-27-8/92 ze dne 2. 3. 1993 dle KN parcela č. 392/5 orná o výměře 
575 m2 (dle PK parc.č.65 o původní výměře 845 m2) a rozhodnutí č. j. PÚ 339/91/3 ze dne 14. 11. 
2001 (právní moc 28. 12. 2001), kterým se nevydává část PK 65 o výměře 270 m2 v k. ú. Třebonice.  
 
Na pozemek PK 66 o výměře 4 262 m2, PK 67 o výměře 2 751 m2, PK 68 o výměře 3 543 m2 v k. ú. 
Chaby, byl uplatněn restituční nárok pod č. j. PÚ 2034/92. Bylo vydáno rozhodnutí č. j. PÚ 2962/01 
ze dne 9. 2. 2011 (právní moc 2. 3. 2011), kterým se zamítá uplatněný návrh na zahájení řízení ze 
dne 31. 3. 1992 týkající se pozemku PK 67 o výměře 2 751 m2 původně v k. ú. Chaby, nyní jako KN 
392/1, 392/6 v k. ú. Třebonice. Dále bylo vydáno rozhodnutí č. j. PÚ 2034/92/2 ze dne 24. 5. 2017 
(dosud nenabylo právní moci), kterým se nevydává z důvodu nesplněných podmínek dle zákona 
229/1991 Sb., parcela PK 66 o výměře 4 262  m2  původně v k. ú. Chaby, nyní jako KN 392/1 v k. ú. 
Třebonice. Dále se nevydává z důvodu nesplněných podmínek dle zákona 229/1991 Sb. pozemek  
PK 68 o výměře 3 543  m2  původně v k. ú. Chaby, nyní jako KN 392/7 v k. ú. Třebonice. 
 
S pozdravem 

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