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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. CHODOV 
 
 
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 503707/2018 ze dne 6. 11.  2018,  jejímž 
předmětem bylo podání informací o uplatněných restitučních nárocích dle zákona č. 229/1991 Sb. o 
úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku a dle zákona č.428/2012 Sb. o 
majetkovém vyrovnání s církvemi pl. zn. na pozemky v k. ú. Chodov, dříve k. ú. Záběhlice: 

- KN p. č. 2117/369 (dle PK p. č. 68) 
- KN p. č. 3222/1 (dle PK p. č. 5545) 
- KN p. č. 3223/1 (dle PK p. č. 5545) 
- KN p. č. 3226 (dle PK p. č. 5544) 
- KN p. č. 3336/1 (dle PK p. č. 5546) 
- KN p. č.  3336/196 (dle PK p. č. 5546) 

sdělujeme následující: 
 
Vzhledem k tomu, že pozemky KN p. č. 3222/1 a KN p. č. 3223/1 v k. ú. Chodov nebyly dohledány 
v katastru nemovitostí ČUZK, byly ověřovány informace k pozemkům KN p. č. 3222 a KN p. č. 3223 
v k. ú. Chodov. Porovnáním map bývalého pozemkového katastru a současného katastru 
nemovitostí  na webu ČUZK bylo zjištěno, že výše uvedené KN pozemky byly vytvořeny z PK 
pozemků  p. č. 68 (dříve 102/2), 5515, 5518, 5524, 5525, 5544, 5545, 5546 v k. ú. Záběhlice. 
 
Prověřením Vámi předložených výpisů z knihovních vložek  pozemkových knih pro k. ú. Záběhlice 
bylo zjištěno, že nebyl předložen výpis z pozemkové knihy, kde jsou uvedeny PK pozemky p. č. 
5518, 5524 a 5525. Z tohoto důvodu Vám sdělujeme pouze informativně, že tyto pozemky se 
nevyskytují v databázi pozemků, na které byl uplatněn restituční nárok dle zákona č. 229/1991 Sb. 
 
K pozemkům PK p. č. 68 (dříve 102/2), 5515, 5544, 5545, 5546 v k. ú. Záběhlice, ke kterým byly 
předloženy výpisy z pozemkových knih sdělujeme, že se nevyskytují v databázi pozemků, na které 
byl uplatněn restituční nárok dle zákona č. 229/1991 Sb. 
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Závěrem Vám sdělujeme, že v  evidenci restitučních nároků uplatněných podle zákona č. 428/2012 
Sb.  nebyla ke dnešnímu dni zjištěna výzva k vydání majetku,   jejímž předmětem by byly výše 
uvedené pozemky v k. ú. Chodov, dříve k. ú. Záběhlice. 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Ing. Jiří Veselý 
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha 
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