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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. Nusle a Žižkov        
  

 

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 

053317/2019 dne 11. 2. 2019 ve věci vznesených restitučních nároků dle zákonů č. 229/1991 Sb. 

a 428/2012 Sb., v pl.zn., týkající se následujících pozemků (dle žádosti):  

 

- parc. č. 1903/1, 1903/9, 2838/16, 2860/78 ( PK: 1890-1903, 2838, 2840, 2851/1, 2852/1, 2877-

2889, 2907-2910, 3129-3131) zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 

pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 1198 pro katastrální území Nusle, obec Praha 

 

- parc. č.: 4312/1, 4313/4, 4314/1, 4314/2, 4314/3, 4314/7, 4315/4, 4374/2 ( PK: 4310/2, 4311, 

4312, 4313, 4314, 4315/3, 4315/4, 4374, 4381) zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský 

kraj, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 1495 pro katastrální území Žižkov, obec 

Praha. 

 

Žádosti o restituci nemovitostí podle zákona č. 229/1991 Sb., v pl. zn., Státní pozemkový úřad 

eviduje podle pozemků vedených dle dřívější zjednodušené evidence (ZE), kterými mohou být 

podle původu parcely Evidence nemovitostí (EN), Pozemkový katastr (PK), popř. Přídělový plán 

nebo jiný podklad (GP). 

 

 

K podané žádosti na pozemky - parc. č. 1903/1, 1903/9, 2838/16, 2860/78 ( PK: 1890-1903, 

2838, 2840, 2851/1, 2852/1, 2877-2889, 2907-2910, 3129-3131) vše v k. ú. Nusle, obec Praha 

sdělujeme následující: 

 

podle dostupných podkladů výše uvedené pozemky KN dle současného platného stavu katastrální 

mapy zasahují do pozemků PK parc.č. 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1899, 

1900, 1902, 1903, 2838, 2852, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 

2887, 2888, 2889, 2907, 2908, 2909, 2910, 3129 a 3131 k.ú. Nusle. 

 

Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář 
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Vzhledem k tomu, že jste Vaši žádost nedoložili výpisem z pozemkových knih, sdělujeme pouze 

informativně na základě dostupných mapových situací, že pozemky PK parc.č. 1890, 1891, 1892, 

1894, 1895, 1896, 1897, 1899, 1900, 2838, 2852, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 

2887, 2888, 2910, 3129 a 3131 v k.ú. Nusle nejsou evidovány v interní databázi pozemků, na které 

byl uplatněn restituční nárok podle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokud 

by Vám  toto sdělení nestačilo, pak po doložení výpisů z pozemkových knih k původním PK 

pozemkům poskytneme upřesňující informaci.    

 

Dále uvádíme: 

 

Na pozemek PK parc.č. 1893 k.ú. Nusle byl uplatněn restituční nárok vedený interní evidencí 

žádostí pod č.j. PÚ 1437/92. Rozhodnutím PÚ 1437/92/21 ze dne 30.1.2012 (PM 6.2.2012), 

kterým byl uplatněný nárok na restituci vlastnictví pozemku PK parc.č. 1893 o výměře 123 m2 k.ú. 

Nusle zamítnut, bylo o citovaném pozemku rozhodnuto v celém rozsahu. 

 

Na pozemky PK parc.č. 1902, 1903, 2885, 2886, 2907, 2908 a 2909 k.ú. Nusle byl uplatněn nárok 

na restituci evidovaný pod č.j. PÚ 505/96. V průběhu správního řízení byla vydána tato rozhodnutí: 

 

- PÚ 2420/04 ze dne 23.11.2004 (PM 14.12.2004), kterým bylo zastaveno řízení ve věci 

uplatněného restitučního nároku na vydání pozemků PK parc.č. 2885, 2886, 2907, 2908 a 2909 

k.ú. Nusle, 

- PÚ 1802/05 ze dne 27.6.2005 (PM 22.7.2005), kterým bylo zastaveno řízení ve věci 

uplatněného restitučního nároku na vydání pozemků KN parc.č. 1903/1 a 2838/14 (dle PK 

parc.č. 1902 a 1903) k.ú. Nusle, 

- PÚ 3666/05 ze dne 2.1.2006 (PM 9.1.2006), kterým nebyla vydána část pozemku PK parc.č. 

1903 role o výměře 176 m2 (dle KN parc.č. 1903/2, parc.č. 1903/3 a část parc.č. 2838/8) k.ú. 

Nusle, oprávněné osobě přísluší náhrada, 

- PÚ 1145/97 ze dne 25.1.2006 (PM 9.2.2006), kterým nebyla vydána část pozemku PK parc.č. 

1903 role o výměře 333 m2 (dle KN části parc.č. 3131/1 a 3131/2) k.ú. Nusle, oprávněné osobě 

přísluší náhrada, 

- PÚ 509/96 ze dne 13.8.2010 (PM 18.8.2010), kterým nebyla vydána část pozemku PK parc.č. 

1903 role o výměře 487 m2 (dle KN části parc.č. 3131/2, 2838/8 a 3131/1) k.ú. Nusle, 

oprávněné osobě přísluší náhrada. 

 

Na pozemek PK parc.č 1901 k.ú. Nusle, který v současné době nezasahuje do Vámi specifikovaných 

pozemků KN, uvádíme, že restituční nárok byl rovněž řešen v rámci řízení č.j. PÚ 505/96 a 

rozhodnutím PÚ 505/96/2 ze dne 29.11.2016 (PM 15.3.2017), nebyl vydán pozemek PK parc.č. 1901 

o výměře 338 m2 včetně domu čp. 309 (dle KN části parc.č. 3132/1 a 2838/3) k.ú. Nusle, oprávněné 

osobě přísluší náhrada. 

Uvedenými rozhodnutími bylo o uplatněném nároku na restituci pozemků PK parc.č. 1901, 1902, 

1903, 2885, 2886, 2907, 2908 a 2909 k.ú. Nusle rozhodnuto v plném rozsahu, správní řízení č.j. PÚ 

505/96 bylo ukončeno. 

 

Na pozemek PK parc.č. 2884 k.ú. Nusle byl uplatněn restituční nárok č.j. PÚ 7262/92. V rámci 

správního řízení byla vydána rozhodnutí: 

- PÚ 7262/92 ze dne 29.9.2000 (PM 14.11.2000), kterým nebyl vydán pozemek PK parc.č. 2884 role 

o výměře 1 635 m2 k.ú. Nusle, oprávněné osobě přísluší náhrada, 



- PÚ 7262/92/1 ze dne 29.9.2000 (PM 20.11.2000), kterým nebyl jinému žadateli vydán pozemek PK 

parc.č. 2884 role o výměře 1 635 m2 k.ú. Nusle z důvodu, že žadatel není oprávněnou osobou. 

Těmito rozhodnutími byl uplatněný nárok na pozemek PK parc.č. 2884 k.ú. Nusle vyřešen v plném 

rozsahu, restituční řízení č.j. PÚ 7262/92 bylo ukončeno. 

Na pozemek PK parc.č. 2889 k.ú. Nusle byl uplatněn restituční nárok vedený interní evidencí žádostí 

pod č.j. PÚ 3877/92. V průběhu správního řízení bylo vydáno rozhodnutí PÚ 3877/92 ze dne 

31.1.2005 (PM 22.2.2005), kterým bylo zastaveno řízení ve věci nároku na vydání id. podílu ve výši 

¾ k pozemku PK parc.č 2889 k.ú. Nusle z důvodu zpětvzetí žádosti oprávněnou osobou. 

Tím bylo o uplatněném nároku na restituci id. podílu ve výši ¾ k citovanému pozemku rozhodnuto 

v plném rozsahu, na zbývající id. podíl ve výši ¼ nárok uplatněn nebyl. Správní řízení č.j. PÚ 

3877/92 bylo ukončeno. 

 

K dnešnímu datu neevidujeme žádosti o vydání výše uvedených pozemků v k.ú. Nusle podle zákona 

č. 428/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 

K podané žádosti na pozemky -  parc. č.: 4312/1, 4313/4, 4314/1, 4314/2, 4314/3, 4314/7, 

4315/4, 4374/2 ( PK: 4310/2, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315/3, 4315/4, 4374, 4381) vše v k.ú. 

Žižkov, obec Praha sdělujeme následující:  

 

podle dostupných podkladů výše uvedené pozemky KN dle současného platného stavu katastrální 

mapy zasahují do pozemků PK parc.č. 4310/2, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315/3, 4315/4, 4374, 

4381 v k.ú. Žižkov.  

 

Vzhledem k tomu, že jste Vaši žádost nedoložili výpisem z pozemkových knih, sdělujeme pouze 

informativně na základě dostupných mapových situací, že pozemky PK  parc.č. 4310/2, 4311, 

4312, 4313, 4314, 4315/3, 4315/4, 4374, 4381 v k.ú. Žižkov nejsou evidovány v interní databázi 

pozemků, na které byl uplatněn restituční nárok podle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů.  

Pokud by Vám  toto sdělení nestačilo, pak po doložení výpisů z pozemkových knih k původním PK 

pozemkům poskytneme upřesňující informaci.    

 

 

K dnešnímu datu neevidujeme žádosti o vydání výše uvedených pozemků v k.ú. Žižkov podle 

zákona č. 428/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

S pozdravem  

  

  

 

 

 

Ing. Jiří Veselý  

ředitel  

Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha  
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