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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.  Horní Měcholupy   
 

 
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 25.2.2020 pod č.j. SPU 072465/2020 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. 523/213 a 523/521 v k. ú. Horní Měcholupy Vám 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. 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 orientačního porovnání map bývalého pozemkového katastru a současného 
katastru nemovitostí na webu ČUZK   je patrno, že pozemky KN p. č. 523/213 a 523/521 v k. ú. 
Horní Měcholupy  odpovídají pozemkům  podle bývalého  pozemkového  katastru  PK p. č. 31, 49/1 
a 249  v  k. ú. Horní Měcholupy. 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. 31, 49/1 a 249  v  k. 
ú. Horní Měcholupy. 
  
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. 31, 49/1 a 249  v  k. ú. 
Horní Měcholupy. 
 

 
Pan  
Milánská radniční s.r.o. 
Pan Daniel Bezouška 
Revoluční 764/17 
110 00  Praha 1 
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Restituční nárok je zaevidovaný pod  č.j. PÚ 123/91.  
Pozemek PK p. č. 31 v k. ú. Horní Měcholupy byl řešen rozhodnutími: 
č.j. PÚ 1649/95 ze dne 17.10.1995, PM 7.11.1995 – schválení dohody o vydání: 
část PK p. č. 31 – dle KN p. č. 523/213 s výměrou 2075 m2, KN p. č. 523/232 s výměrou 4735 m2 
č.j. PÚ 3072/03/4 ze dne 17.5.2004, PM 2.6.2004 – přiznání náhrady za nevydané pozemky: 
část PK p. č. 31 o výměře 4518m2 
č.j. PÚ 123/91/10 ze dne 29.5.2006, PM 5.6.2009 – vydání:  
část PK p. č. 31 – dle KN p. č. 523/546 o výměře 1179, KN p. č. 523/547 o výměře 44 m2 
č.j. PÚ 123/91/11 ze dne 18.2.2009, PM 27.2.2009 – vydání: 
část PK p. č. 31 – dle KN p. č. 523/546 o výměře 1179, KN p. č. 523/547 o výměře 44 m2 
č.j. PÚ 123/91/12 ze dne 19.2.2009, PM 2.3.2009 – vydání: 
část PK p. č. 31 – dle KN p. č. 523/207 o výměře 4045 m2, KN p. č. 523/208 o výměře 40 m2 
 
Pozemek PK p. č. 249 v k. ú. Horní Měcholupy byl řešen rozhodnutími: 
č.j. PÚ 1649/95 ze dne 17.10.1995, PM 7.11.1995 – schválení dohody o vydání: 
část PK p. č. 249 – dle KN p. č. 523/213 o výměře 2075 m2, KN p. č. 523/232 s výměrou 4735 m2 
č.j. PÚ 3460/01 ze dne 28.12.2001, PM 4.3. 2002 – přiznání náhrady za nevydané pozemky: 
část PK p. č. 249 o výměře 613 m2 – dle KN p. č. 523/296, 523/285, 523/256, 523/284, 523/277, 
523/238, 523/235, 523/236, 223/5, 523/234, 523/229, 523/228, 209/3, 523/227, 523/223, 523/209, 
523/205. 
 
Pozemek PK p. č. 49/1 v k.ú Horní Měcholupy byl řešen rozhodnutími: 
č.j. PÚ 2414/94 ze dne 16.11.1994, PM 18.12.1994 – schválení dohody o vydání: 
část PK p. č. 49/1 – dle KN p. č. 523/404 o výměře 1873 m2, KN p. č. 523/405 o výměře 2403 m2 
č.j. PÚ 1649/95 ze dne 17.10.1995, PM 7.11.1995 – schválení dohody o vydání: 
část PK p. č. 49/1 – dle KN p. č. 523/406 o výměře 927 m2, dle KN p. č. 523/213 o výměře 2075 
m2, KN p. č. 523/232 o výměře 4735 m2 
č.j. PÚ 1836/95 ze dne 17.6.1996, PM 1.8.1996 – vydání: 
část PK p. č. 49/1 – dle KN p. č. 521/24 o výměře 3994 m2, KN p. č. 521/25 o výměře 3383 m2 
č.j. PÚ 2233/96 ze dne 1.10.1996, PM 29.10.1996 – schválení dohody o vydání: 
část PK p. č. 49/1 – dle KN p. č. 521/35 o výměře 632 m2, KN p. č. 523/6 o výměře 10055 m2 
č.j. PÚ 3239/96 ze dne 19.3.1997, PM 16.4.1997 – schválení dohody o vydání: 
část PK p. č. 49/1 – dle KN p. č. 591/2 o výměře 448 m2, KN p. č. 523/11 o výměře 57360 m2, KN 
p. č. 593/3 o výměře 177 m2, KN p. č. 523/204 o výměře 1056 m2 
č.j. PÚ 899/97 ze dne 18.6.1997, PM 29.7.1997 – schválení dohody o vydání: 
část PK p. č. 49/1 – dle KN p. č. 523/427 o výměře 139 m2 
č.j. PÚ 123/91/5 ze dne 1.2.2000, PM 2.5.2000 – vydání: 
část PK p. č. 49/1 – dle KN p. č. 523/294 o výměře 5216 m2 
č.j. PÚ 370/01 ze dne 7.2.2001, PM 15.3.2001 – přiznání náhrady za nevydané pozemky: 
část PK p. č. 49/1 o výměře 88422 m2 – dle KN p. č. 523/4, 523/3, 523/5, 523/2, 523/208, 523/210, 
523/14, 523/274, 523/9, 523/272, 523/273, 523/290, 523/291, 523/292, 523/320, 523/211, 523/221, 
523/220, 523/224, 523/8, 523/225, 523/226, 523/7, 523/216, 523/217, 523/219, 523/218, 523/222, 
523/233, 223/4, 523/236, části 521/2, 521/20, 523/207, 523/198, 523/199, 523/209, 223/6, 523/279, 
523/280, 523/288, 523/289, 523/295, 523/223/5, 523/297, 523/205, 209/3, 523/234, 523/235, 
523/237, 523/238, 523/277, 523/282, 523/278 
č.j. PÚ 1879/01 ze dne 29.6.2001, PM 29.1.2003 – přiznání náhrady za nevydané pozemky: 
část PK p. č. 49/1 o výměře 2180 m2 – dle KN p. č. 523/207 
č.j. PÚ 3500/02 ze dne 29.11.2002, PM 4.1.2003 – vydání: 
část PK p. č. 49/1 – dle KN p. č. 650/6 o výměře 1498 m2 
č.j. PÚ 3072/03/4 ze dne 17.5.2004, PM 2.6.2004 – přiznání náhrady za nevydané pozemky: 
část PK p. č. 49/1 o výměře 1878 m2 
č.j. PÚ 123/91/8 ze dne 20.12.2004, PM 3.1.2005 – vydání: 
část PK p. č. 49/1 – dle KN p. č. 523/450 o výměře 1425 m2, KN p. č. 523/618 o výměře 755 m2. 
č.j. PÚ 123/91/12 ze dne 19.2.2009, PM 2.3.2009 – vydání: 
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část PK p. č. 49/1 – dle KN p. č. 523/207 o výměře 4045, KN p. č. 523/208 o výměře 40 m2 
Toto sdělení je pouze informativního charakteru.  Pokud by žadateli nestačilo toto informativní 
sdělení, bylo by potřeba pro upřesnění podání informace doložit výpis z pozemkové knihy 
s označením konkrétních PK pozemků a se zápisem původního posledního vlastníka předmětného 
pozemků, které by byly převáděny do vlastnictví čsl. státu. 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Ing. Jiří Veselý 
ředitel  
Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha 
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