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Věc: Sdělení k žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 

 
 

Vážená paní, 
 
ve věci Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím doručené na Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,  dne 
2. ledna 2019 pod číslem SPU 002013/2019, tj. ve věci žádosti o informace, zda na pozemky označené 
dle stávající evidence katastru nemovitostí (KN) jako pozemek parcelní číslo st.701/1, st. 701/9, st. 
701/10, st. 701/12, st.701/13, st. 701/16, st. 701/17, st. 701/18, st. 701/20, st. 701/24, st. 701/25, st. 
701/26, st. 701/29, st. 701/41, st. 701/42. st. 701/43, st. 701/50, st. 701/52, st. 701/53, st. 701/54, st. 
701/55, st. 701/56, st. 701/57, st. 701/58, st. 701/59, st. 701/60, st. 701/61, st. 2667/8, dále pozemek 
parc.č. 2545/2, parc.č. 2641/41, parc.č. 2668/6, parc.č. 2668/9, parc.č. 2751/21, parc.č. 2960/10, 
parc.č. 3872, parc.č. 3894/1 a parc.č. 3919 všechny v k.ú. Rokycany, byly v minulosti uplatněny 
restituční nároky dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém 
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme 
následující. 
 
Evidence uplatněných nároků podle výše uvedených zákonů je zdejším úřadem vedena dle žadatelů 
a původních vlastníků pozemků specifikovaných parcelními čísly dle stavu v době, kdy se staly 
předmětem majetkové křivdy (tj. jako číslo parcelní pozemku dle PK, popřípadě jako číslo grafického 
přídělu). Podle současného stavu KN jednotlivé nároky evidovány nejsou. Z Vámi doložených kopií 
katastrální mapy s orientačním zákresem stavu pozemkové držby podle posledního dochovaného 
stavu grafického operátu pozemkového katastru  (ze dne 4. 12. 2018 a 6. 12. 2018, č. PU 1862/2018) 
vyšlo najevo že výše uvedené pozemky KN v k.ú. Rokycany by mohly odpovídat pozemkům (částem 
pozemků) bývalého pozemkového katastru, a to p.č. PK st. 701/1, p.č. PK  2697, p.č. PK 2697, p.č. 
PK 2668/3, p.č. PK 2641/37, p.č.PK 2641/39, p.č. PK 2668/4, p.č. PK  2544/2, p.č. PK 2545/2, p.č. PK 
2536/2, p.č. PK 2536/3 vše v k. ú. Rokycany. Ověřovány tak byly výše uvedené pozemky PK (části 
pozemků PK) s přihlédnutím k označení pozemků KN uvedených ve Vaší žádosti. 
 
Na základě výše popsaného šetření sdělujeme, že v evidenci uplatněných restitučních nároků 
dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 
a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších předpisů, nebyly k dnešnímu dni zjištěny 
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uplatněná restituční podání k pozemkům označeným dle stávající evidence katastru nemovitostí (KN) 
jako pozemek parc č. st.701/1, st. 701/9, st. 701/10, st. 701/12, st.701/13, st. 701/16, st. 701/17, st. 
701/18, st. 701/20, st. 701/24, st. 701/25, st. 701/26, st. 701/29, st. 701/41, st. 701/42. st. 701/43, st. 
701/50, st. 701/52, st. 701/53, st. 701/54, st. 701/55, st. 701/56, st. 701/57, st. 701/58, st. 701/59, st. 
701/60, st. 701/61, st. 2667/8, dále pozemek parc.č. 2545/2, parc.č. 2641/41, parc.č. 2668/6, parc.č. 
2668/9, parc.č. 2751/21, parc.č. 2960/10, parc.č. 3872, parc.č. 3894/1 a parc.č. 3919 vše v k.ú. 
Rokycany. 

   
 
S pozdravem 
 

 

 

Ing. Jiří Papež 
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj 
Státního pozemkového úřadu 
 
 
Příloha: 

- Kopie katastrální mapy s orientačním zákresem stavu pozemkové držby podle posledního 
dochovaného stavu grafického operátu pozemkového katastru ze dne 4. 12. 2018 
a 6. 12. 2018, č. PU 1862/2018 
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