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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, 
v pl.zn., týkající se nemovitostí v k.ú. Libeň    

 

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 121676/2019 dne 25. 3. 2019 ve věci poskytnutí 
informací o uplatněných restitučních nárocích zákonů č. 229/1991 Sb. a 428/2012 Sb., v pl.zn. příp. 
jiných restitučních zákonů týkajících se  pozemků  KN p. č. 2427/3, 2427/6, 2427/9, 2427/13, 
2427/21, 2427/23, 2429/1, 2430/1, 2430/2 se stavbou bez č.p. nebo evidenčního, 2430/3 se stavbou 
bez č.p. nebo evidenčního, 2430/4 se stavbou bez č.p. nebo evidenčního, 2430/5  se stavbou bez 
č.p. nebo evidenčního, 2430/7, 2430/8, 2430/9, 2431 a stavby č.p. 484 na KN p. č. 2429/1 a 2429/2  
vše v k.ú. Libeň, zapsaných na listu vlastnictví č. 732, Vám byla dne 4. 4. 2019 pod č.j. SPU 
141829/2019 zaslána výzva k upřesnění žádosti. 
 
Dne 17.4.2019 zaevidoval SPÚ KPÚ pro Středočeský kraj a Praha pod č.j. SPU 161461/2019 Vaše 
upřesnění žádosti, jehož přílohou byly výpisy z pozemkových knih pro k. ú. Libeň, knihovní vložky č. 
1368, 2384, 976, 2581 a mapa bývalého pozemkového katastru.  
 
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 bude týkat pouze těchto zákonů. Jiné restituční zákony nespadají do 
působnosti SPÚ ani nebyly v působnosti dřívějších pozemkových úřadů. 
 
Na základě Vámi předložených výše uvedených dokladů a porovnáním s mapou současného 
katastru nemovitostí na webu ČUZK bylo zjištěno, že pozemky KN p. č. 2427/3, 2427/6, 2427/9, 
2427/13, 2427/21, 2427/23, 2429/1, 2430/1, 2430/2 se stavbou bez č.p. nebo evidenčního, 2430/3 
se stavbou bez č.p. nebo evidenčního, 2430/4 se stavbou bez č.p. nebo evidenčního, 2430/5  se 
stavbou bez č.p. nebo evidenčního, 2430/7, 2430/8, 2430/9, 2431 a stavby č.p. 484 na KN p. č. 
2429/1 a 2429/2   v k. ú. Libeň odpovídá pozemkům podle bývalého pozemkového katastru PK p. č. 
2424, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2524 a 3842 v k. ú. Libeň. Ověřovali jsme proto uplatnění 
restitučních nároků dle uvedených zákonů k těmto PK pozemkům s tím, že bylo přihlédnuto 
k označení KN pozemků uvedených v žádosti. 
 
K Vaší upřesněné žádosti Vám sdělujeme, že v naší evidenci uplatněných restitučních nároků podle 
zákona  428/2012 Sb. v pl. znění nebylo ke dnešnímu dni zjištěno uplatněné restituční podání, jehož 
předmětem by byly výše uvedené pozemky v k. ú. Libeň. 

 
KOCIÁN, ŠOLC, BALAŠTÍK 
Advokátní kancelář 
Mgr. Ing. Martin Krejčí 
Jungmannova 745/24 
110 00  Praha 1 
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Dále  Vám sdělujeme, že v naší evidenci restitučních nároků uplatněných podle zákona  229/1991 
Sb. v pl. znění nebylo ke dnešnímu dni zjištěno uplatněné restituční podání, jehož předmětem by 
byly pozemky PK p. č. 2424, 2428, 2429, 2430, 2524 a 3842/1 v  k. ú. Libeň. 
 
Na pozemky PK p. č. 2427 a  2431 v k. ú. Libeň byly uplatněny restituční nároky.  
Restituční nárok na pozemek PK p. č. 2427 v k. ú. Libeň byl  řešený rozhodnutím č.j. 1419/95, PM 
12.8.1995, kterým byla schválena dohoda o vydání ½ části PK p. č. 2427 o výměře 537 m2; č.j. 
1588/95, PM 16.1.1997, kterým byla oprávněné osobě vydána ½ části PK p. č. 2427 o výměře 1092 
m2 a č.j. 893/92, PM 1.7.1997, kterým nebyla oprávněná osoba uznána vlastníkem ½ č. PK p. č.  
2427 o výměře 1522 m2. Řízení je ukončeno. 
 
Restituční nárok na pozemek PK p. č. 2431 v k. ú. Libeň byl řešený rozhodnutím č.j. 708/91, PM 
4.12.1998, kde oprávněné osoby nebyly uznány vlastníky celého pozemku PK p. č. 2431 o výměře 
6319 m2. Řízení je ukončeno 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Ing. Jiří Veselý 
ředitel  
Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha 
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