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

 
Dobrý den,   
 
k Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, v pl.zn., zaevidované dne 24. 2. 2020 pod č.j. SPU 067480/2020 ve věci poskytnutí 
informací o uplatněných restitučních nárocích dle zákonů č. 229/1991 Sb. a 428/2012 Sb., v pl.zn., 
týkající se pozemků  KN p. č. 265/635, 265/644, 265/646, 265/647, 265/648 a 265/650 v k. ú. Újezd 
u Průhonic, obec Praha, zapsaných na LV 1342  pro k. ú. Újezd u Průhonic, vedeném Katastrálním 
úřadem pro hl.m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha,  Vám sdělujeme následující: 
 
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. v platném znění 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 dokladů a informací  je patrno, že pozemky KN p. č. 
265/635, 265/644, 265/646, 265/647, 265/648 a 265/650 v k. ú. Újezd u Průhonic, odpovídají 
pozemkům  podle bývalého  pozemkového  katastru  PK p. č. 326/1, 325/2 a 327/2 v k. ú. Újezd u 
Průhonic. 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 byly pozemky PK p. č. 326/1, 325/2 a 
327/2  v  k. ú. Újezd u Průhonic 
 
V interní evidenci restitučních nároků uplatněných podle zákona č.  229/1991 Sb. nebyl ke dnešnímu 
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dni zjištěn uplatněný restituční nárok jehož předmětem by byl pozemek PK p. č. 327/2   v  k. ú. Újezd 
u Průhonic.  
 
Byla zjištěna restituční řízení jejichž předmětem byly pozemky PK p. č. PK 325 a 326/1 v k. ú. Újezd 
u Průhonic  
 
Pozemek PK p. č. 325 v k. ú. Újezd u Průhonic  byl předmětem restitučního nároku č.j. PÚ 25/91, 
který již byl ukončený.  
Rozhodnutím č.j. PÚ 265/94 ze dne 26.9.1995, PM 1.11.1995,  byly oprávněným osobám vydány 
části pozemku PK p. č. 325  odpovídající pozemkům KN p. č. 265/269 o výměře 255 m2,  KN p. č. 
265/271 o výměře 434m2,   KN p. č. 265/272 o výměře 872 m2, vše v k. ú. Újezd u Průhonic. 
Rozhodnutím č.j. PÚ 2079/94 ze dne 5.12.1994, PM 27.12.1994, byla schválena dohoda o vydání 
části pozemku PK p. č. 325 o výměře 590 m2 odpovídající pozemku  KN p. č. 265/153 v k. ú. Újezd 
u Průhonic.  
Rozhodnutím č.j. PÚ 309/96 ze dne 8.2.1996, PM 23.3.1996, byla oprávněným osobám přiznána 
náhrada za nevydávanou zbytkovou část pozemku PK p. č. 325 o výměře 545 m2 v k. ú. Újezd u 
Průhonic. 
 
Pozemek PK p. č. 326/1 v k. ú. Újezd u Průhonic byl předmětem restitučního nároku č.j. PÚ 3917/92, 
který již byl ukončený. 
Rozhodnutím č.j. PÚ 1682/08 ze dne 29.7.2008, PM 14.8.2008, byly oprávněné osobě vydány části 
pozemku PK p. č. 326/1 odpovídající  pozemkům KN p. č. 265/635 o výměře 3879 m2,  KN p. č. 
265/644 o výměře 581 m2,  KN p.  č. 265/646 o výměře 328 m2,  KN p. č. 265/647 o výměře 33 m2,  
KN p. č. 265/648 o výměře 1567 m2,  KN p. č. 265/650 o výměře 337 m2 a KN p. č. 583/105 o 
výměře 23 m2 vše v k. ú. Újezd u Průhonic a nebyla vydána část pozemku PK p. č. 326/1 
odpovídající pozemkům KN p. č. 265/645 a KN p. č. 265/649 o výměře 969 m2 v k. ú. Újezd u 
Průhonic  za kterou byla oprávněné osobě přiznána náhrada. 
 
S pozdravem 
 
 
 
Ing. Jiří Veselý 
ředitel  
Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha 
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