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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. HOLEŠOVICE 
 
 
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 505279/2018 ze dne 7. 11. 2018, jejímž 
předmětem byla: 

a) informace o případných restitučních nárocích uplatněných v minulosti v souladu se zákonem 
č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, a to včetně případného 
výsledku těchto řízení; 

b) informace o tom, zda dosud neprobíhá neukončené řízení o restitučním nároku dle výše 
vyjmenovaných zákonů; 

c) informace o případných realizovaných i nerealizovaných privatizačních projektech a 
rozhodnutích v souladu se zákonem č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na 
jiné osoby; 

 
které se týkají pozemků KN p. č. 204/1 a p. č.  204/2 (dle PK p. č. 204) v k. ú. Holešovice sdělujeme 
následující: 
 
Poskytované informace se týkají pouze zákonů č. 229/1991 Sb.. Zákony č.87/1991 Sb. a č. 
403/1990 Sb. v pl. zn. nespadají do působnosti SPÚ ani nebyly v působnosti dřívějších 
pozemkových úřadů.  
 
Ad a)  Vzhledem k tomu,  že Vaše žádost nebyla doložena výpisem z pozemkových knih, sdělujeme 
Vám pouze informativně, že pozemek PK p. č. 204 v k. ú. Holešovice se nevyskytuje v databázi 
pozemků, na které byly uplatněny nároky dle zákona č. 229/1991 Sb. 
 
Ad b)  Neukončené řízení neprobíhá. 
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Ad c)  Pozemky KN p. č. 204/1 a p. č. 204/2 v k. ú. Holešovice nebyly nikdy zařazeny do 
privatizačního projektu. 
 

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