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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. Kročehlavy   
  

Dobrý den,   

   

k Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v pl.zn., zaevidované pod č.j. SPU 064342/2019 dne 18. 2. 2019 ve 

věci poskytnutí informací o uplatněných restitučních nárocích k pozemkům parc. č. 

3356/23, 3821, 3823/1, 3823/7, 3823/8 a 3823/9, vše v k. ú. Kročehlavy, obec Kladno 

sdělujeme:  

  

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.    

  

Z grafických podkladů a výpisu z pozemkové knihy vyplývá, že pozemky parc. č. 3356/23, 

3821, 3823/1, 3823/7, 3823/8 a 3823/9 v k. ú. Kročehlavy odpovídají pozemku podle 

bývalého pozemkového katastru PK 229/1 v k.ú. Kročehlavy. Ověřovali jsme proto 

uplatnění restitučních nároků dle uvedených zákonů k tomuto PK pozemku s tím, že bylo 

přihlédnuto k označení pozemků KN uvedených v žádosti.    

  

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

nebyla ke dnešnímu dni zjištěna k výše uvedeným pozemkům uplatněná restituční podání.  

  

Ověřením v  evidenci  uplatněných  restitučních nároků podle zákonů č. 229/1991 Sb., 

243/1992 Sb., 212/2000 Sb., v pl.zn., Pobočka Kladno, Krajského pozemkového úřadu pro 

Středočeský kraj a hl.m.Praha sděluje, že byly zjištěny uplatněné nároky podle shora 

uvedených zákonů k pozemku p.č. (dle pozemkového katastru) 229/1 v k.ú. Kročehlavy. 

 

- rozhodnutím č.j. PÚ-4315/269/1992/Či ze dne 7. 6. 1995 (PM 14. 7. 1995) nebyla vydána 

část PK 229/1 o výměře 5103 m2 (KN část 3823, st. 3822 a st. 3821)  

INVICTA advokátní kancelář s.r.o.  

Mgr. Martin Mládek, advokát 

Ostrovní 2064/5 

110 00 Praha – Nové Město  

  

  

  

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   



- rozhodnutím  č.j. PÚ-4315/26/1992/Neu-72/9 ze dne 3. 3. 1998 (PM 4. 4. 1998) nebyla 

vydána zbývající část PK 229/1 o výměře 3659 m2 (KN část 3356/1, část 3357/1, st. 3443, 

část 3379 a  část 3820) oprávněné osobě dle zákonného podílu id. 2/3 z celku. O uplatněném 

nároku jako celku bylo uvedeným rozhodnutím kompletně pravomocně rozhodnuto. 
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Ing. Jiří Veselý  

ředitel  

Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha  

  


