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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, 
v pl.zn., týkající se pozemku č. 1205/2 v k.ú. Letňany    
  

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 221066/2019 dne 31.5. 2019 ve věci poskytnutí 

informací o uplatněných restitučních nárocích k pozemku KN p. č. 527/1 v k. ú. Letňany, obec 

Praha, zapsanému na LV č. 7737, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, 

Katastrální pracoviště Praha  sdělujeme:  

  

Evidence uplatněných restitučních 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 pozemek KN p. č. 527/1  v k.ú. Letňany by mohl odpovídat pozemkům podle bývalého 

pozemkového katastru PK p. č. 120/1, 120/2, 123, 125, 126, 129, 131 a 135 v k.ú. Letňany. 

Ověřovali jsme proto uplatnění restitučních nároků k PK pozemkům s tím, že bylo přihlédnuto k 

označení pozemku KN tak, je uveden v žádosti.    

  

V  evidenci  uplatněných  restitučních nároků podle zákonů č. 229/1991 Sb.,  243/1992 Sb., 

212/2000 Sb., v pl.zn.,  a zákona č. 428/2012 Sb., v pl.zn., k výše uvedeným pozemkům nebyla ke 

dnešnímu dni zjištěna uplatněná restituční podání.  

  

Vzhledem k tomu, že Vaše žádost nebyla doložena výpisem z pozemkové knihy s uvedením 

původního vlastníka, od kterého by mohly být původní pozemky převedeny do vlastnictví čsl. státu,  je 

toto sdělení pouze informativního charakteru. Pokud by Vám takto nestačilo, pak po doložení výpisu z 

pozemkové knihy k původním PK pozemkům poskytneme upřesňující informaci.     

      

 S pozdravem 

 

 

Ing. Jiří Veselý  

ředitel  

Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha  

  

KOCIÁN, ŠOLC, BALAŠTÍK, AK 
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110 00  Praha 1 

 

  

  

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   


		2019-06-03T15:26:01+0200
	Ing. Jiří Veselý 63f96c959207fc23d1fcf59b0dd0e41ec403f68c




