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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. Prosek     
  

 

Dobrý den, 

 

Státní pozemkový úřad obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn., zaevidovanou pod č.j. SPU 512479/2018 dne 

12. 11. 2018 ve věci vystavení potvrzení o neexistenci restitučních nároků týkající se pozemku 

parc. č. 1121/26 se stavbou č.p. 778 zapsaném na LV 502 pro k.ú. Prosek, obec Praha, vedené u 

Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.  

 

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 bude týkat pouze těchto zákonů. Jiné restituční zákony nespadají do 

působnosti SPÚ ani nebyly v působnosti dřívějších pozemkových úřadů.    

 

Evidence uplatněných nároků podle výše uvedených zákonů je u našeho úřadu vedena podle 

žadatelů a původních vlastníků pozemků podle bývalého pozemkového katastru, respektive dle 

zjednodušené evidence. Podle současného stavu jednotlivé pozemky evidovány nejsou. Ověřovali 

jsme proto uplatnění restitučních nároků dle uvedených zákonů k PK pozemkům č. 648, 962, 963, 

964, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1036 a 

1064 v k.ú. Prosek, jak jsou uvedeny ve Vašem doplnění žádosti ze dne 27. 11. 2018 a na základě 

doložených výpisů z pozemkových knih s tím, že bylo přihlédnuto k označení pozemku KN 

1121/26 se stavbou č.p.778 v k.ú. Prosek.     

  

V evidenci uplatněných restitučních nároků podle zákona č. 428/2012 Sb., v pl.zn., nebyly ke 

dnešnímu dni zjištěny k PK pozemkům č. 648, 962, 963, 964, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 

995, 996, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1036 a 1064 v k.ú. Prosek a k pozemku KN 

1121/26  a k související stavbě č.p.778 v k.ú. Prosek uplatněná restituční podání.  

  

V evidenci uplatněných restitučních nároků podle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, bylo ke dnešnímu dni zjištěno uplatněné restituční podání týkající se pozemku PK 648 

v k.ú. Prosek, a to pod č.j. 378/91, ke kterému vydal Magistrát hl. m. Prahy - Pozemkový úřad 

Praha  rozhodnutí zn. PÚ 229/97 ze dne 5. 2. 1997 - PM dne 20. 3. 1997. Tímto rozhodl, že 
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žadatel se nestává vlastníkem mimo jiné pozemku PK 648 o výměře 24705 m2  vzhledem k celku 

z důvodů zastavěnosti pozemků.  

 

V evidenci uplatněných restitučních nároků podle zákona č. 229/1991 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů nebyly ke dnešnímu dni zjištěny k ostatním PK pozemkům č. 962, 963, 964, 988, 989, 

990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1036 a 1064 v k.ú. 

Prosek a k pozemku KN 1121/26  a k související stavbě č.p.778 v k.ú. Prosek uplatněná restituční 

podání. 

 

 

S pozdravem  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Ing. Jiří Veselý  

ředitel  

Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha  

  

  

  

 

  

  

  

 

   


		2018-11-29T13:02:31+0100
	Ing. Jiří Veselý 565f661ad4f1f137832ff54de266ce41f6e223e8




