
 

 

1 / 2 

 

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 

 
 

 
Naše značka:         SPU  419161/2019 
Spisová značka: SZ SPU 411243/2019  
Vyřizuje.:   Renata Letová 
Tel.:  601592042 
ID DS:  z49per3 
E-mail:  r.letova@spucr.cz 
Datum:  16.10. 2019  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
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 411243/2019 dne 11.10.2019 ve věci poskytnutí 
informací o uplatněných restitučních nárocích dle zákonů č. 229/1991 Sb. a 428/2012 Sb., v pl.zn.,  
týkajících se pozemků KN p. č. 1740/31, 1740/37, 1740/92, 1761/25 a 1761/26 v k. ú. Hostivař, Obec 
Praha, sdělujeme: 
 
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 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 předložených výpisů z pozemkových knih pro k. ú. Hloubětín, č. kn. vl. 1537, 1035 a 
615,  kopie mapy pozemkového katastru,  orientačního porovnání map bývalého pozemkového 
katastru a současného katastru nemovitostí na webu ČUZK nemovitostí je patrno, že pozemky KN p. 
č. 1740/31, 1740/37, 1740/92, 1761/25 a 1761/26 v k. ú. Hostivař odpovídají pozemkům  podle 
bývalého  pozemkového  katastru  PK p. č. 1740 a 1761 v k.ú. Hostivař. 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. 
 
V interní evidenci restitučních nároků uplatněných podle zákona č. 428/2012 Sb. nebyl ke dnešnímu 
dni zjištěn uplatněný restituční nárok, jehož předmětem by byl pozemek PK p. č. 1740 a 1761  v k.ú. 
Hostivař.  
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V interní evidenci restitučních nároků uplatněných podle zákona č.  229/1991 Sb. byl ke dnešnímu 
dni zjištěn uplatněný restituční nárok, jehož předmětem  byly pozemky  PK p. č. 1740 a 1761 k.ú. 
Hostivař. 
 
Rozhodnutím č.j. PÚ 545/95 ze dne 11.4.1995, PM 3 .5. 1995 a rozhodnutím č.j. PÚ 2013/95 ze dne 
10. 11. 1995, PM 2.12.1995 byla část PK p. č. 1740 v k. ú. Hostivař vydaná. Rozhodnutím č.j. PÚ 
3278/92 ze dne 1.9.1997, PM 21.10.1997 nebyla zbývající část PK p. č. 1740 vydaná. Oprávněné 
osobě byl přiznán nárok na náhradu za nevydané pozemky. Výše uvedenými rozhodnutími byl 
restituční nárok týkající se pozemku PK p. č. 1740 vyřešen. 
 
Část pozemku PK p. č. 1761 (1761/25)  dle KN p. č. 1761/25 o výměře 265 m2 v k. ú. Hostivař byla 
řešena rozhodnutím č.j. PÚ 7185/92/2 ze dne 31.7.2013, PM 7.8.2013, a to tak že byla oprávněným 
osobám vydána.  
 
Na část pozemku PK p. č. 1761 dle KN p. č. 1761/26 v k. ú. Hostivař nebylo zjištěno uplatnění 
restitučního nároku. 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Ing. Jiří Veselý 
ředitel  
Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha 
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