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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. Troja    

 

 
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 157395/2019 dne 15. 4. 2019 ve věci poskytnutí 
informací o uplatněných restitučních nárocích zákonů č. 229/1991 Sb. a 428/2012 Sb., v pl.zn. 
týkajících se pozemků KN p. č. 780, 781/1, 792/1 a 792/63 v katastrálním území Troja, obec Praha,  
sdělujeme: 
 
Evidence uplatněných nároků podle zákonů č. 229/1991 Sb. a 428/2012 Sb. 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 Vámi předloženého výpisu z pozemkové knihy, knihovní vložky č. 24 pro k. ú. Troja, mapy a 
orientačního porovnání map bývalého pozemkového katastru a současného katastru nemovitostí na 
webu ČUZK je patrno, že pozemky KN p. č. 780, 781/1, 792/1 a 792/63  v  k. ú. Troja odpovídají 
pozemkům podle bývalého  pozemkového  katastru  PK p. č. 780, 781, 792  v k.ú. Troja. Ověřovali 
jsme proto uplatnění restitučních nároků dle uvedených zákonů k těmto PK pozemkům s tím, že bylo 
přihlédnuto k označení KN pozemků uvedeným v žádosti. 
 
V naší evidenci uplatněných restitučních nároků podle zákona č. 428/2012 Sb. nebyl ke dnešnímu 
dni zjištěn uplatněný restituční nárok, jehož předmětem by byly pozemky PK p. č. 780, 781 a 792  v  
k. ú. Troja.   
 
V naší evidenci uplatněných restitučních nároků podle zákona č. 229/1991 Sb. nebyl ke dnešnímu 
dni zjištěn uplatněný restituční nárok, jehož předmětem by byly pozemky PK p. č. 780, 781 a část 
pozemku PK p. č. 792, který odpovídá pozemku KN p. č. 792/1  k. ú. Troja.  
 
Dále bylo zjištěno, že na část pozemku PK p. č. 792, který odpovídá KN p. č. 792/63 v k. ú. Troja, byl 
uplatněn restituční nárok podle zákona č. 229/1991 Sb. Tento restituční nárok byl řešen rozhodnutím 

 
Mgr. Martin Mládek, advokát 
INVICTA, AK, s.r.o. 
Ostrovní 2064/5 
110 00 Praha 1 
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Magistrátu hlavního města Prahy, Pozemkového úřadu č.j. PÚ 1701/02/1 ze dne 28. 5. 2012, PM 
4.7.2002. Bylo rozhodnuto, že žadatel není vlastníkem. K datu této žádosti již bylo řízení o tomto 
restitučním nároku pravomocně ukončeno. 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
Ing. Jiří Veselý 
ředitel  
Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha 
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