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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. Chodov       
  

 

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 

056320/2019 dne 12. 2. 2019 ve věci vznesených restitučních nároků dle zákonů č. 229/1991 Sb. 

a 428/2012 Sb., v pl.zn., týkající se pozemků č. 2014/247, 2014/506 se stavbou č.p. 2348 v části 

obce Chodov, dále poz.č.2014/556, 2014/557, 2014/558, 2014/559, 2014/561, 2014/563 a 2027/3 

všechny v k.ú. Chodov, obec Praha, zapsané na LV č. 12474 vedeném Katastrálním úřadem pro 

hl.m.Prahu, Katastrální pracoviště Praha – město.    

 

Evidence uplatněných nároků 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. Z orientačního porovnání map bývalého 

pozemkového katastru a současného katastru nemovitostí na webu ČUZK vyšlo najevo, že 

pozemky KN 2014/247, 2014/506 se stavbou č.p. 2348 v části obce Chodov, dále poz.č.2014/556, 

2014/557, 2014/558, 2014/559, 2014/561, 2014/563 a 2027/3 všechny v k.ú. Chodov odpovídají 

označení pozemků podle bývalého  pozemkového  katastru  PK 290, 291, 292/1, 292/2, 294/1, 

295, 297, 298, 301 a 317 v k.ú. Chodov. Ověřovali jsme proto uplatnění restitučních nároků dle 

uvedených zákonů k těmto PK pozemkům s tím, že bylo přihlédnuto k označení pozemků KN 

uvedených v žádosti. 

 

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

dnešnímu dni zjištěna ke všem výše citovaným  pozemkům uplatněná restituční podání.  

 

V naší evidenci uplatněných restitučních nároků podle zákona č. 229/1991 Sb. nebyla ke 

dnešnímu dni zjištěna uplatněná restituční podání týkající se pozemků PK 292/2 a 294/1 v k.ú. 

Chodov. 

 

V naší evidenci uplatněných restitučních nároků podle zákona č. 229/1991 Sb. byla ke dnešnímu 

dni zjištěna následující uplatněná restituční podání týkající se těchto pozemků: 

 

- k  žádosti zaevidované pod č.j. PÚ 5063/92: 

 

Opatov Park, a.s.  

Ladislav Dvořák, člen představenstva  

U Sluncové 666/12a 

186 00 Praha 8 – Karlín  

  

  

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   

mailto:p.neustupova@spucr.cz


- Mze, Pozemkový úřad Praha vydal rozhodnutí č.j. PÚ 2604/03 ze dne 30. 9. 2003 - PM 

20.10.2003. Tímto rozhodl, že oprávněné  osoby  nejsou vlastníky mimo jiné pozemku PK 290 role 

o výměře 1866 m2 .  

 

- SPÚ, KPÚ pro hl. m. Prahu vydal rozhodnutí č.j. PÚ 5064/92/6 ze dne 16. 5. 2014 – PM 4. 6. 

2014.  

Tímto  rozhodl, že  oprávněné osoby nejsou vlastníky mimo jiné pozemku PK 290 role o výměře 

2992 m2 ( po roce 1991 dle KN části parc. č. 3160/1, 3160/2, 3160/3,  3160/4, 2014/555, 2014/556, 

2014/557, 2014/558, 2014/559, 2014/560, 2014/247 vše ost. pl. a část parc.č. 2014/506 zast.pl.)  a  

pozemku PK část 292/1 role o výměře 2838 m2 ( po roce 1991 dle KN části parc. č. 3160/1, 

2014/247, 2014/557, 3163, 3162, 2027/4, 2027/10, 2027/2 a 2014/559 vše ost. pl. a část parc.č. 

2014/506 zast.pl.).  

 

- SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu vydal rozhodnutí č.j. PÚ 5064/92/9 ze dne 29. 10. 

2018 – PM 1. 11. 2018.  

Tímto  rozhodl, že se oprávněným osobám nevydávají PK části 287/2 role (dle KN  části parc.č. 

2014/11 ost.pl., 2014/184 ost.pl., 2014/645 zast.pl.), PK část 288 role ( dle KN části parc.č. 1199/7, 

2014/11, 2014/184, 2014/634 ost.pl.) PK část 289 role (dle KN části parc.č.1199/7. 2014/11, 

2014/184, 2014/634 ost.plochy, 2014/645 zast.pl.  a PK část 290 role (dle KN části 1199/7, 

2014/15, 2014/184, 2014/185, 2014/633, 2014/634, 2014/648 ost. plochy, 2014/645 zast.pl., 

souhrnně o celkové výměře 9187 m2 .  

 

 

- k  žádosti zaevidované pod č.j. PÚ 5064/92: 

 

- Magistrát hl.m.Prahy, Pozemkový úřad Praha vydal rozhodnutí č.j. PÚ 1184/99 ze dne 21. 5. 

1999 – PM 11. 6. 1999.  

Tímto  rozhodl o schválení dohody o vydání nemovitostí oprávněné osobě, a to částí pozemků PK 

297 a 295 ( dle KN parc.č. 2014/205 ost.pl. o výměře 2055 m2   a  KN parc.č. 2027/3 orná o výměře  

447 m2  dle geometrického plánu č. 1171-470/1998 ze dne 9.3.1999 ). 

 

- Magistrát hl.m.Prahy, Pozemkový úřad Praha vydal rozhodnutí č.j. PÚ 2021/99 ze dne 23. 9. 

1999 – PM 14. 10. 1999.  

Tímto  rozhodl o schválení dohody o vydání nemovitostí oprávněné osobě, a to částí pozemku PK 

291 ( dle KN parc.č. 2014/206 ost.pl. o výměře 290 m2, 2014/207 orná o výměře 148 m2 , 2014/243 

ost.pl. o výměře 297 m2 , 2014/244 ost.pl. o výměře 340 m2 , 2014/245 orná o výměře  79 m2 a  

2014/246 orná o výměře 116 m2   dle geometrického plánu č. 1210-197/1999  ze dne 30.7.1999 

schváleného Katastrálním úřadem Praha-město dne 10.8.1999.  

 

- Mze, Pozemkový úřad Praha vydal rozhodnutí č.j. PÚ 2067/99 ze dne 20. 7. 2004 - PM 11. 8. 

2004. Tímto rozhodl, že oprávněná osoba  není vlastníkem mimo jiné pozemků dle PK části parc.č. 

297  role  o výměře  179 m2 , 291 role  o výměře 1722 m2  a 295 role o výměře 1128 m2 . 

 

- SPÚ, KPÚ pro hl. m. Prahu vydal rozhodnutí č.j. PÚ 5064/92/6 ze dne 16. 5. 2014 – PM 4. 6. 

2014 (ve společném řízení s č.j. PÚ 5063/92).   

Tímto  rozhodl, že  oprávněné osoby nejsou vlastníky mimo jiné pozemku PK část 292/1 role o 

výměře 2838 m2 ( po roce 1991 dle KN části parc. č. 3160/1, 2014/247, 2014/557, 3163, 3162, 

2027/4, 2027/10, 2027/2 a 2014/559 vše ost. pl. a část parc.č. 2014/506 zast.pl.). 

 

 

- k  žádosti zaevidované pod č.j. PÚ 1219/92: 

 

- Magistrát hl.m.Prahy, Pozemkový úřad Praha vydal rozhodnutí č.j. PÚ 1219/92/1 ze dne 3. 10. 

2001 – PM 13. 11. 2001.   

Tímto  rozhodl, že oprávněná osoba je vlastníkem pozemku PK 301 role sloučeného do pozemku 

2026 v k.ú. Chodov ( dle KN parc.č. 2014/306 ost.pl. o výměře 3818 m2  dle geometrického plánu 

č. 1421-425/2001 ze dne 13. 8. 2001 potvrzeného Katastrálním úřadem Praha-město pod č.j. 

4229/2001.   



 

- SPÚ, KPÚ pro hl. m. Prahu vydal rozhodnutí č.j. PÚ 1219/92/9 ze dne 2. 9. 2013 – PM 20. 9. 

2013.     

Tímto  rozhodl, že  oprávněné osoby nejsou vlastníky mimo jiné pozemku PK  parc. č. 298 role o 

výměře 1768 m2  ( po roce 1991 dle KN části parc. č. 2014/268 a 2014/557 vše ost. pl.). 

 

 

- k  žádosti zaevidované pod č.j. PÚ 1089/92: 

 

- Magistrát hl.m.Prahy, Pozemkový úřad Praha 1 vydal rozhodnutí č.j. PÚ 1089/92/3 ze dne 25. 10. 

2000 – PM 2. 4. 2002.  

Tímto  rozhodl, že oprávněná osoba není vlastníkem mimo jiné pozemku PK 317 role o výměře 

9507 m2  ( dle KN část parc.č. 2014/8, 2014/11, 3040 a 3103 ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S pozdravem  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Ing. Jiří Veselý  

ředitel  

Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha  
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