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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. Pavlov u Unhoště a Červený Újezd    
  

Dobrý den,   

   

Státní pozemkový úřad zaevidoval pod č.j. SPU 018455/2019 dne 15. 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 vedeným na listu vlastnictví č. 190 pro k.ú. Pavlov 

u Unhoště a na listu vlastnictví č. 679 pro k.ú. Červený Újezd. Žadatel v podané žádosti upřesnil, 

že dle původní zjednodušené pozemkové evidence by se patrně mělo jednat o pozemkové parcely 

č. 474, 564, 566, 567, 568 a 569 v k.ú. Pavlov u Unhoště a pozemkové parcely č. 461 a 462 v k.ú. 

Červený újezd. 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 upřesnění žádosti vyplývá, že podle původní 

zjednodušené pozemkové evidence by se mělo jednat o pozemkové parcely (PK) č. 474, 564, 566, 

567, 568 a 569 v k.ú. Pavlov u Unhoště a pozemkové parcely(PK) č. 461 a 462 v k.ú. Červený 

Újezd. Z tohoto důvodu jsme ověřovali uplatnění restitučních nároků dle uvedených zákonů k 

těmto PK pozemkům s tím, že bylo přihlédnuto k označení pozemků KN, jak jsou uvedeny na 

jednotlivých listech vlastnictví s odkazem na podanou žádost.  

 

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

dnešnímu dni zjištěna k pozemkům PK 474, 564, 566, 567, 568 a 569 v k.ú. Pavlov u Unhoště a k 

pozemkům PK 461 a 462 v k.ú. Červený Újezd uplatněná restituční podání.  

 

 

 

 

 

QEQ Czech, s.r.o. 

Daniel Bezouška, jednatel  

Jeremenkova 1021/70  

147 00 Praha 4 – Braník   

  

  

  

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   



Na základě prověření našeho pracoviště Pobočky Kladno v  evidenci  uplatněných  restitučních 

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

pl.zn., bylo ke dnešnímu dni zjištěno k pozemkům (dle pozemkového katastru) PK 474 a 564 v k.ú. 

Pavlov u Unhoště uplatnění restitučního nároku. O uplatněných nárocích jako celku bylo 

rozhodnuto Okresním úřadem v Kladně, Pozemkovým úřadem rozhodnutími č.j. 976/92/1991 

Poz/Či ze dne 30. 3.1992 (PM 2. 4. 1992) a  č.j. PÚ-976/24/1991/Hs/Vin-72/9 ze dne 26. 9. 2001 

(PM 16. 11. 2001) a pozemky PK 474 a 564 v k.ú. Pavlov u Unhoště byly vydány do vlastnictví 

oprávněným osobám dle jejich spoluvlastnických podílů. Anonymizované kopie těchto rozhodnutí 

přikládáme v příloze.  

 

K pozemkům PK 566, 567, 568 a 569 v k.ú. Pavlov u Unhoště a k pozemkům PK 461 a 462 v k.ú. 

Červený Újezd uplatnění restitučního nároku zjištěno nebylo.  

 

Zároveň Pobočka Kladno sděluje, že dle zákona č. 229/1991 Sb., v pl.zn., bylo pravomocně 

rozhodnuto o všech uplatněných nárocích v k.ú. Pavlov u Unhoště a Červený Újezd. 

 

Dále informuje, že v k.ú. Červený Újezd jsou zahájeny komplexní pozemkové úpravy a předmětné 

pozemky uvedené na LV č. 679 pro k.ú. Červený Újezd jsou zahrnuty v obvodu pozemkových 

úprav. 

 

 

      S pozdravem 

 

 

 

  

Ing. Jiří Veselý  

ředitel  

Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Příloha: 

-  kopie rozhodnutí č.j. 976/92/1991 Poz/Či ze dne 30. 3.1992   

- kopie rozhodnutí  č.j. PÚ-976/24/1991/Hs/Vin-72/9 ze dne 26. 9. 2001  
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