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Doplnění poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím, v pl.zn., týkající se pozemků v k.ú. Radlice   

  

Dobrý den,   

 

K Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v pl.zn.,  zaevidované Státní pozemkovým úřadem dne 6. 5. 2019 pod č.j. SPU 
185179/2019 ve věci poskytnutí informací o uplatněných restitučních nárocích  k pozemkům KN p. č. 
96/2, 97/1, 97/2, 97/4, 97/6 a 98/1 v k. ú. Radlice, ke které Vám byly poskytnuty informace dne 
21.5.2019 pod č.j. 207521/2019 doplňujeme  následující informace:  
   

Opětovným prověřením grafických podkladů a  Vámi předložených výpisů z pozemkových knih – 

knihovní vložky č. 448, 422 a 9 pro k. ú. Radlice bylo zjištěno, že pozemky KN p. č. 96/2, 97/1, 

97/2, 97/4, 97/6 a 98/1 v k. ú. Radlice  odpovídají pozemkům podle bývalého pozemkového 

katastru PK p. č. 96, 97 a 98 v k. ú. Radlice, čímž opravujeme naši informaci uvedenou 

v předchozím poskytnutí informací, kde bylo uvedeno, že výše uvedené KN pozemky odpovídají 

PK p. č. 87 a 88.  Ověřovali jsme proto uplatnění restitučních nároků dle uvedených zákonů k 

těmto PK pozemkům s tím, že bylo přihlédnuto k označení pozemků KN uvedených v žádosti.    

  

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

dnešnímu dni zjištěna k výše uvedeným pozemkům uplatněná restituční podání.  

 

V evidenci restitučních nároků, uplatněných podle zákona č. 229/1991 Sb., v pl. zn. bylo zjištěno 

restituční podání na část pozemku PK p. č. 96 a část PK p. č. 97. Oba pozemky byly předmětem 

restitučního nároku uplatněného dne 14.12.1992. 

 

Část pozemku PK p. č. 96 o výměře 17561 m2, nyní kromě jiných dle KN p. č. 96/2 nebyla 

oprávněným osobám vydána rozhodnutím č.j. PÚ 5702/92 ze dne 29. 2. 2000, PM 25.4.2000. 

 

Část pozemku PK p. č. 97 o výměře 2226 m2,nyní kromě jiných dle KN p. č. 97 nebyla 

oprávněným osobám vydána rozhodnutím č.j. PÚ 5702/92 ze dne 29.2.2000, PM 25.4.2000. 

 

 

Část pozemku PK p. č. 97 o výměře 1960 m2, nyní KN p. č. 97/2 byla oprávněným osobám 

vydána rozhodnutím č.j. PÚ 5552/92 ze dne 20.12.1999, PM 2.2.2000. 

 

 
Walter KPA a.s. 
Ing. Yvetta Nekvasilová 
Radlická 180/50 
150 00  Praha 5 
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Ostatní dotazované pozemky v databázi restitučních nároků, uplatněných dle zákona č. 

229/1991 Sb. dohledány nebyly.  

 

 

 

S pozdravem 
 
 
Ing. Jiří Veselý 
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský 
kraj a hl. město Praha 
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