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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. Plazy, Jažlovice a Chrášťany    
 

 
 
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 453415/2019 dne 11.11.2019 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. 139/2, 135/1, 135/14, 364, 326, 135/11, 135/12, 135/13, 350, 363, 
135/2, 135/3, 135/4, 135/5, 135/15 a 139/4 v k. ú. Plazy, Obec Plazy, zapsané na LV č. 371, 370, 
369 a 332 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, 
pozemků KN p. č. 161/1, 161/2, 161/3, 177, 229, 233/1, 233/2, 249/49, 249/50, 249/51, 249/59, 
249/73, 249/77 a 249/78 v k. ú. Jažlovice, Obec Říčany, zapsané na LV č. 4308 u Katastrálního 
úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ a pozemků KN p. č.376/4, 378/1, 
378/51, 378/53, 378/55, , 378/56, 378/58, 378/60, 378/97, 378/100, 378/101, 378/102, 378/103, 
378/120, 378/121 a 378/122 v k. ú. Chrášťany u Prahy, obec Chrášťany, zapsané na LV č. 1097 u 
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ 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, současného 
katastru nemovitostí na webu ČUZK a z Vašeho sdělení je patrno, že pozemky KN p. č. 139/2, 
135/1, 135/14, 364, 326, 135/11, 135/12, 135/13, 350, 363, 135/2, 135/3, 135/4, 135/5, 135/15 a 
139/4 v k. ú. Plazy,  odpovídají pozemkům  podle bývalého  pozemkového  katastru  PK p. č. 132/1, 
132/2, 133, 134, 135, 136/1, 136/2, 136/3, 137/1, 137/2, 138, 139/2, 988/37, 988/38 a 988/39 v  k.ú. 
Plazy. Pozemky KN p. č. 161/1, 161/12, 161/3, 177, 229, 233/1, 233/2, 249/49, 249/50, 249/51, 
249/59, 249/73, 249/77 a 249/78 v k. ú. Jažlovice odpovídají pozemkům podle bývalého 
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pozemkového  katastru  PK p. č. 237, 233/1, 233/2, 238, 249/1 a 233 v k. ú. Jažlovice. Pozemky KN 
p. č. 376/4, 378/1, 378/51, 378/53, 378/55, 378/56, 378/58, 378/60, 378/97, 378/100, 378/101, 
378/102, 378/103, 378/120, 378/121 a 378/122 v k. ú. Chrášťany u Prahy odpovídají pozemkům  
podle bývalého  pozemkového  katastru  PK p. č. 83/1, 83/2, 84, 85, 86/1, 342, 343 a 344 v k. ú. 
Chrášťany u Prahy.  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. 
 
Dle sdělení Pobočky Mladá Boleslav v interní evidenci restitučních nároků uplatněných podle zákona 
č.  229/1991 Sb. nebyl ke dnešnímu dni zjištěn uplatněný restituční nárok, jehož předmětem  byly 
pozemky  PK p. č. 132/1, 132/2, 133, 134, 135, 136/1, 136/2, 136/3, 137/1, 137/2 a 138   v k.ú. Plazy 
a pozemky PK p. č. 988/37, 988/38 a 988/39, které byly dříve v k. ú. Kosmonosy. Vzhledem 
k tomu,že nebyly předloženy výpisy z pozemkových knih se zápisem posledního vlastníka nebylo 
možné zjistit, zda na pozemek PK p. č. 139/2 byl uplatněn restituční nárok.  
 
Dle sdělení Pobočky Nymburk  na pozemky pozemkového katastru parc. č. 229, 233, 233/1 a 233/2 
v k. ú. Jažlovice nebyl uplatněn restituční nárok podle zákona č. 229/1991 Sb.,  243/1992 Sb. a 
212/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
Na části pozemků pozemkového katastru parc. č. 237 a 238 v k. ú. Jažlovice byl uplatněn restituční 
nárok. Pozemkový úřad rozhodl o vlastnictví těchto částí pozemků na základě rozhodnutí č.j. 050-R 
3057 ze dne 22.3.1999, PM dne 30.4.1999, kterým se nevydává část dle KN p. č. 330/3 a 330/7 o 
výměře 4.421 m2. 
Na pozemek pozemkového katastru PK  p. č. 249/1 v k. ú. Jažlovice byl uplatněn restituční nárok. 
Pozemkový úřad rozhodl o vlastnictví tohoto pozemku rozhodnutím o schválení dohody č.j. PÚ-
1680/92-R-1334-1 ze dne 30.7.1992, PM 25.8.1992, kterou se vydává dle EN č. 240/11 o výměře 8. 
403 m2, č. st. 30 o výměře 15 m2 a 249/1 o výměře 346.374 m2. Dále bylo o pozemku rozhodnuto 
rozhodnutím č.j. PÚ-314/94 R1334-5 ze dne 27.6.1994, PM 20. 8.1994, kterým nebyla vydána část 
pozemku o výměře 4.762 m2.  

 
Dle sdělení Pobočky Kladno bylo v interní evidenci restitučních nároků uplatněných podle zákona č. 
229/1991 Sb. zjištěno uplatnění restitučního nároku podle shora uvedených zákonů k pozemkům PK 
p. č. 86/1, 83/1 a 83/2 v k. ú. Chrášťany u Prahy, ze kterých vznikly pozemky PK  p. č. 86/1 díl 1, 
83/2 díl 1 a 83/1 díl 1.  
O uplatněných nárocích bylo Pozemkovým úřadem Praha - západ rozhodnuto následovně: 
Pozemek PK p. č. 83/1 v k. ú. Chrášťany u Prahy, resp. jeho část dle EN 378/1 o výměře 18050 m2 
byla vydána rozhodnutím č. j. PÚ-R-822/92/III-26/01/BE ze dne 20. 3. 2001 (PM 24. 4. 2001). 
Pozemek PK  p. č.  83/2 v k. ú. Chrášťany u Prahy, resp. jeho část dle EN 378/1 a 378/2 o výměře 
49470 m2 byla vydaná dohodou, která byla schválena rozhodnutím č. j. PÚ-R-149/91/II-199/92-KU 
ze dne 26. 9. 1992 (PM 6. 11. 1992). P 
Pozemek PK p. č.  86/1 v k. ú. Chrášťany u Prahy, resp. jeho část dle EN 378/1 o výměře 22497 m2 
byla vydaná dohodou, která byla schválena rozhodnutím č. j. PÚ-R-78/91/I-156/92/GA ze dne 25. 8. 
1992 (PM 27. 8. 1992).  
K pozemkům PK p. č.  84, 85, 89, 342, 343, 344 v k. ú. Chrášťany u Prahy uplatnění nároku podle 
shora uvedených zákonů nebylo  dohledáno. 
Zároveň Vám sdělujeme, že dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a 
jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, bylo pravomocně rozhodnuto o všech 
uplatněných nárocích v k. ú. Chrášťany u Prahy. 

 
V interní evidenci restitučních nároků uplatněných podle zákona č. 428/2012 Sb. nebyl ke dnešnímu 
dni zjištěn uplatněný restituční nárok, jehož předmětem by byly výše uvedené PK pozemky v k.ú. 
Plazy, Jažlovice a Chrášťany u Prahy.  
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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. 
 
Pro Vaši informaci uvádíme, že poskytované informace jsou totožné s těmi, které Vám byly  
poskytnuty dne pod č.j. SPU 466301/2019.  
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Ing. Jiří Veselý 
ředitel  
Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha 
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