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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. Bubeneč, obec Praha     
  

Dobrý den,   

   

Státní pozemkový úřad zaevidoval pod č.j. SPU 016776/2019 dne 16. 1. 2019 žádost o poskytnutí 

informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn., týkající 

se uplatněných restitučních nároků k pozemkům parc. č. 1720/11, 1721/8, 1727, 1728, 1729, 1730, 

1731, 1732, 1733/5, 1734,1735, 1737/1, 1738/1, 1738/2, 1739/1, 1739/2, 1739/3,1740, 1741/1, 

1741/2, 1741/3, 1745, 1746/11, 1754/2,1883/2, 1883/7, 1883/8, 1885/2, 1891/75 a 2159/3 v 

katastrálním území Bubeneč, obci Praha, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním 

úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 96. 

 

Jak je uvedeno v podané žádosti, v pozemkových knihách by tyto pozemky měly být zapsány pod 

č. PK 288/2, PK 284/2, PK 286, PK 283, PK 284, PK 404/1, PK 479/1, PK 405/1, PK 508/1, PK 

279/3, PK 490/1, PK 406/1, PK 407/1, PK 407/2. 

 

K podané žádosti sdělujeme následující: 

 

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 týká pouze těchto zákonů. Jiné restituční zákony nespadají do působnosti 

SPÚ ani nebyly v působnosti dřívějších pozemkových úřadů.  

   

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

vedena podle původního označení pozemků (PK) a podle žadatelů a původních vlastníků pozemků 

podle bývalého pozemkového katastru, respektive dle zjednodušené evidence. Podle současného 

stavu jednotlivé pozemky evidovány nejsou. Z tohoto důvodu jsme ověřovali uplatnění restitučních 

nároků dle uvedených zákonů k pozemkům označeným v žádosti dle původního pozemkového 

katastru PK s tím, že bylo přihlédnuto k označení pozemků KN s odkazem na podanou žádost.  

 

V naší evidenci uplatněných restitučních nároků podle zákona č. 428/2012 Sb. (ZMV) nebylo ke 

dnešnímu dni zjištěno ke všem výše uvedeným  pozemkům v k.ú. Bubeneč uplatněné restituční 

podání.  

 

DRV Legal, s.r.o. advokátní 

kancelář 

Mgr. David Vaníček, Ph.D., advokát 

Hlinky 118   

603 00 Brno  

 

  

  

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   



V naší evidenci uplatněných restitučních nároků podle zákona č. 229/1991 Sb. a souvisejících 

zákonů č. 243/1992 Sb. a 212/2000 Sb., v pl.zn., byl ke dnešnímu dni zjištěn uplatněný restituční 

nárok na vydání pozemkových parcel č. 1883/1, 1883/2, 1883/3 a 1885 v k. ú. Bubeneč, a to pod 

č.j. PÚ 299/91, ke kterému vydal Magistrát hl. m. Prahy - Pozemkový úřad Praha rozhodnutí zn. 

PÚ 299/91 ze dne 6. 10. 1994 - PM dne 11. 11. 1994. Tímto rozhodl, že se navrhovateli nevydávají 

3/5 pozemku parc.č.1885 v k.ú.Bubeneč. Anonymizovanou kopii tohoto rozhodnutí přikládáme 

v příloze.   

 

K ostatním pozemkům, které jsou uvedeny v podané žádosti, nebyly zjištěny uplatněné restituční 

nároky dle zákona č. 229/1991 Sb. a souvisejících zákonů č. 243/1992 Sb. a 212/2000 Sb., v 

pl.zn..  

 

Tato informace je poskytována žadateli na základě ověřování restitučních nároků pouze podle 

pozemků, jak byly označeny v podané žádosti. Uplatněné restituční nároky nebyly ověřovány podle 

původních vlastníků uvedených pozemků, protože nebyly se žádostí předloženy výpisy 

z pozemkových knih týkající se původních pozemků, které by byly vlastnicky převáděny na čsl. 

stát.   

 

Pokud by žadateli nestačilo toto informativní sdělení, pak na základě doplnění žádosti o výpisy z 

pozemkových knih k jednotlivým PK pozemkům, případně nové žádosti s tímto doplněním, 

poskytneme upřesňující informaci. 

 

 

 

 

      S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ing. Jiří Veselý  

ředitel  

Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Příloha 

- rozhodnutí zn. PÚ 299/91 ze dne 6. 10. 1994 (anonymizovaná kopie) 
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