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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 133792/2019 dne 1. 4. 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 KN p. č. 594/5, 2328/7 a  602 jehož součástí je 

stavba č.p. 286 v katastrálním území Holešovice, obci Praha, zapsaných v katastru nemovitostí 

vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu 

vlastnictví č. 992. 

 

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 orientačního porovnání map bývalého pozemkového katastru 

a současného katastru nemovitostí na webu ČUZK bylo zjištěno, že KN p. č. 2328/7 zasahuje do 

pozemků PK p. č. 492, 580, 581, 582, 584, pozemek KN p. č.  594/5 a 602 zasahují do pozemků PK p. 

č. 2288, 585, 586, 587, 588, 589, 594/1, 594/2, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609 v k. ú. 

Holešovice. 

 

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

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

podání.  

 

V evidenci uplatněných restitučních nároků dle zákona č. 229/1991 Sb. bylo zjištěno: 

 

 

 

AK Vyšanská, Majer s.r.o. 

JUDr. Jana Vyšanská 

Advokátka 

Korunní 810/104 

Vnitroblok F 

101 00  Praha 10 

  

  

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 pozemky PK parc.č. 492, 581, 582, 594/2, 601, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 2288 nebyl 

uplatněn restituční nárok. 

 

Na pozemek PK parc.č. 580 k.ú. Holešovice byl uplatněn restituční nárok evidovaný pod č.j. PÚ 

2101/92. Rozhodnutím č.j. PÚ 1328/97 ze dne 11.6.1997 (PM 28.7.1997) nebyl vydán id. podíl ve výši 

14/27 k pozemku PK parc.č. 580 o výměře 2 272 m2 ( dle KN části parc.č. 580/1, 580/2 a 2328/4), 

oprávněným osobám přísluší náhrada.  

Restituční řízení č.j. PÚ 2101/92 bylo ukončeno. 

 

Na pozemky PK parc.č. 584 a 602 k.ú. Holešovice byly uplatněny celkem 3 restituční nároky vedené 

pod č.j. PÚ 6570/92, PÚ 6614/92 a PÚ 1926/01. 

 

V rámci řízení č.j. PÚ 6570/92 byla vydána rozhodnutí: 

- PÚ 2555/96 ze dne 8.10.1997 (PM 4.12.1998), kterým nebyl vydán spoluvlastnický podíl pozemku 

PK parc.č. 584 o výměře 2 029 m2 a PK parc.č. 602 o výměře 843 m2, oprávněné osobě nepřísluší 

náhrada, 

- PÚ 183/01/6 ze dne 4.9.2003 (PM 24.9.2003), kterým nebyl vydán id. podíl ve výši 3/35 k pozemku 

PK parc.č. 584 o výměře 449 m2 (dle KN části parc.č. 2328/4, 2328/1 a 2288/1) a PK parc.č. 602 o 

výměře 843 m2 (dle KN část parc.č. 602), oprávněné osobě přísluší náhrada, 

- PÚ 183/01/7 ze dne 20.11.2003 (PM 26.11.2003), kterým byl vydán id. podíl ve výši 3/35 k 

pozemku KN parc.č. 584 o výměře 1 580 m2 (dle PK část parc.č. 584). 

Restituční řízení č.j. PÚ 6570/92 bylo ukončeno. 

 

V rámci řízení č.j. PÚ 6614/92 byla vydána rozhodnutí: 

- PÚ 1764/97 ze dne 9.10.1997 (PM 29.10.1997), kterým byla schválena dohoda o vydání id. podílu 

ve výši 54/525 k pozemku KN parc.č. 584 o výměře 1 580 m2 (dle PK část parc.č. 584), 

- PÚ 6614/92 ze dne 7.7.2000 (PM 24.8.2000), kterým nebyl vydán id. podíl ve výši 54/525 k 

pozemku PK parc.č. 584 o výměře 449 m2 (dle KN části parc.č. 2328/4, 2328/1 a 2288/1) a PK parc.č. 

602 o výměře 843 m2 (dle KN část parc.č. 602), oprávněné osobě přísluší náhrada. 

Restituční řízení č.j. PÚ 6614/92 bylo ukončeno. 

 

V rámci řízení č.j. PÚ 1926/01 byla vydána rozhodnutí: 

- PÚ 1926/01/2 ze dne 15.2.2010 (PM 24.2.2010), kterým nebyl vydán id. podíl ve výši 1/60 k 

pozemku PK parc.č. 602 o výměře 843 m2, oprávněné osobě nepřísluší náhrada, 

- PÚ 1926/01/3 ze dne 25.1.2010 (PM 8.6.2010), kterým nebyl vydán id. podíl ve výši 1/60 k 

pozemku PK parc.č. 584 o výměře 2 029 m2 (dle KN parc.č. 584, ost.pl., část parc.č. 2288/1, ost.pl., 

část parc.č. 2328/1, ost.pl., část parc.č. 2328/4, ost.pl.). 

Restituční řízení č.j. PÚ 1926/01 bylo ukončeno. 

 

Na pozemky PK parc.č. 585, 586, 587, 588, 589 a 594/1 byl uplatněn restituční nárok evidovaný pod 

č.j. PÚ 505/96. 

V rámci řízení č.j. PÚ 505/96 byla vydána rozhodnutí: 

- PÚ 987/04 ze dne 3.8.2004 (PM 9.8.2004), kterým nebyly vydány pozemky: 

-   PK parc.č. 585,  zast.pl. o výměře 354 m2 (dle KN části parc.č. 2328/1, 594/1,  

     602) 

-   PK parc.č. 586,  zast.pl. o výměře 318 m2 (dle KN části parc.č. 602, 2328/1) 

-   PK parc.č. 587,  zast.pl. o výměře 312 m2 (dle KN části parc.č. 602, 2328/1) 

-   PK parc.č. 588,  zast.pl. o výměře 307 m2 (dle KN části parc.č. 602, 2328/1) 

-   PK parc.č. 589,  zast.pl. o výměře 307 m2 (dle KN části parc.č. 594/1, 602,   

    2328/1), za nevydané pozemky přísluší náhrada, 

- PÚ 278/08 ze dne 27.2.2008 (PM 18.3.2008), kterým nebyl vydán pozemek PK parc.č. 594/1 o 

výměře 2 177 m2 (dle KN části parc.č. 594/1, 2328/1, 602), ani oprávněné osobě nepřísluší náhrada. 



Restituční řízení č.j. PÚ 505/96 bylo ukončeno. 

 

Současně byl na pozemek PK parc.č. 594/1 uplatněn nárok vedený pod č.j. PÚ 6187/92. Rozhodnutím 

PÚ 6187/92/1 ze dne 27.8.2001 (PM 11.10.2001) bylo zastaveno řízení ve věci uplatněného nároku 

na restituci pozemku PK parc.č. 594/1 z důvodu zpětvzetí žádosti oprávněnou osobou. 

Restituční řízení č.j. PÚ 6187/92 bylo ukončeno. 

 

Na pozemek PK parc.č. 608 byl uplatněn restituční nárok evidovaný pod č.j. PÚ 1804/01. 

Rozhodnutím PÚ 1804/01 ze dne 9.11.2005 (PM 16.11.2005) nebyl vydán pozemek PK parc.č. 608 o 

výměře 481 m2, oprávněné osobě přísluší náhrada. 

Restituční řízení č.j. PÚ 1804/01 bylo ukončeno. 

 

Toto sdělení je pouze informativního charakteru. Pokud by žadateli nestačilo toto informativní sdělení, 

pak na základě doplnění žádosti o výpisy z pozemkových knih s označením konkrétních PK pozemků 

a se zápisem původního posledního vlastníka předmětných pozemků, které by byly převáděny do 

vlastnictví čsl. státu, případně nové žádosti s tímto doplněním, poskytneme upřesňující informaci. 

 

 

 

  

Ing. Jiří Veselý  

ředitel  

Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha  
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