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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. Vestec  u Prahy 
 

Dobrý den,   
 

k Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, v pl.zn., zaevidované SPU dne 25.5.2020 pod č.j. SPU 175155/2020 ve věci poskytnutí 
informací o restitučních nárocích uplatněných dle zákona č. 229/1991 Sb. a dle zákona  č. 428/2012 
Sb.   k pozemkům KN p. č. st. 95, st. 124, st. 204 -  st. 220, st. 222, st. 223, st. 224, st. 259, st. 271, 
st. 835, st. 896, st. 946, st. 1010, KN p. č. 371/1, 375/2, 375/3, 375/9, 375/11 a 375/16 v k. ú. Vestec 
u Prahy,  zapsaným na LV č. 11 pro k. ú. Vestec u Prahy, vedeným Katastrálním úřadem pro 
Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ a jejímu doplnění zaevidovanému dne 
22.6. pod č.j. SPU 219831/2020 sdělujeme následující:  

  

Z Vámi zaslaného upřesnění žádosti o poskytnutí informací,  výpisů z pozemkových knih, kopie 
mapy bývalého pozemkového a kopie katastrální mapy je patrno, že pozemky KN  p. č. st. 95, st. 
124, st. 204 -  st. 220, st. 222, st. 223, st. 224, st. 259, st. 271, st. 835, st. 896, st. 946, st. 1010, KN 
p. č. 371/1, 375/2, 375/3, 375/9, 375/11 a 375/16 v k. ú. Vestec u Prahy , odpovídají pozemkům  
podle bývalého  pozemkového  katastru  PK p. č. 322, 325, 331, 332/1, 332/2, 336/1, 336/2, 339, 
345/1, 345/2, 346, 351/1, 351/2, 354/1, 354/2, 363/1, 363/2, 370/1, 370/2, 371, 375/1, 375/2, 376/1 
376/2, 379, 380, 385/1, 385/2 a 388/1 v k. ú. Vestec u Prahy. Ověřovali jsme proto uplatnění 
restitučních nároků dle uvedených zákonů k těmto PK pozemkům s tím, že bylo přihlédnuto 
k označení KN pozemků uvedeným 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. 322, 325, 331, 
332/1, 332/2, 336/1, 336/2, 339, 345/1, 345/2, 346, 351/1, 351/2, 354/1, 354/2, 363/1, 363/2, 370/1, 
370/2, 371, 375/1, 375/2, 376/1 376/2, 379, 380, 385/1, 385/2 a 388/1 v k. ú. Vestec u Prahy. 
  
Dle sdělení Pobočky Kladno v interní evidenci restitučních nároků uplatněných podle zákona č.  
229/1991 Sb. byl ke dnešnímu dni zjištěn uplatněný restituční nárok jehož předmětem byly pozemek 
PK p. č.  322, 325, 331, 332/1, 332/2, 336/1, 339, 345/1, 346, 351/1, 354/1,  363/1, 370/1, 375/1, 
375/2, 376/1, 379 a 385/1 v k.ú. Vestec u Prahy. 
 
Pozemkovým úřadem Okresního úřadu Praha-západ bylo rozhodnuto o uplatněných nárocích jako 
celku rozhodnutími: 
 

 

IP Vestec s.r.o. 
Mgr. Jakub Mládek 
Vídeňská 104 
252 50  Vestec 
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Č. j. PÚ-R-17/91/III-69/93-KU ze dne 17.3.1993 (PM 16.4.1993) byla schválena dohoda o vydání 
nemovitostí oprávněným osobám, a to pozemků nebo jejich částí oddělených geometrickými plány 
PK p.č. 322, 325, 332/1, 336/1, 346, 351/1, 354/1, 363/1, 370/1 a 376/1 v k.ú. Vestec u Prahy. 
 
Č. j. PÚ-R-17/91/IV-97/93/KU ze dne 3.5.1993 (PM 25.6.1993) pozemky nebo jejich části oddělené 
geometrickými plány PK p.č. 322, 325, 331, 332/1, 332/2, 336/1, 345/1, 346, 351/1, 354/1, 363/1, 
370/1, 376/1 a 379 v k.ú. Vestec u Prahy nebyly vydány oprávněným osobám do vlastnictví, neboť 
vydání bránila překážka ve smyslu ust. § 11 odst. 1 písm. a) a c) cit. zákona s tím, že oprávněným 
osobám přísluší náhrada podle ust. § 11 odst. 2 a § 17, popřípadě finanční náhrada podle § 16 cit. 
zákona, a to na základě výzvy oprávněných osob k vydání náhrady podle § 16 odst. 3 zákona. 
 
Č. j. PÚ-R-709/92/I-27/06/KOŠ ze dne 16.5.2006 (PM 19.5.2006) pozemky nebo jejich části 
oddělené geometrickými plány PK p.č.  375/1, 375/2 a 339 v k.ú. Vestec u Prahy nebyly vydány 
oprávněným osobám do vlastnictví, neboť vydání bránila překážka ve smyslu ust. § 11 odst. 1 písm. 
c) cit. zákona s tím, že oprávněným osobám přísluší náhrada podle ust. § 11 odst. 2 a § 17, 
popřípadě náhrada podle § 16 cit. zákona, a to na základě výzvy oprávněných osob k vydání 
náhrady podle § 16 odst. 3 zákona.  
 
Č.j. PÚ-R-570/92/I-201/94/BE ze dne 13.7.1994 (PM 19.8.1994) části pozemku PK p.č.  385/1 v k.ú. 
Vestec u Prahy oddělené geometrickým plánem č. zak. 308-05-210-920-60 ze dne 5. 9. 1960 o 
výměře 884 m2 a geometrickým plánem č. zak. HP 13-3-17562 ze dne 21. 12.1968 o výměře 1154 
m2  
nebyly vydány oprávněným osobám do vlastnictví, neboť vydání bránila překážka ve smyslu ust. § 
11 odst. 1 písm. c) cit. zákona s tím, že oprávněným osobám přísluší náhrada podle ust. § 11 odst. 2 
a § 17, popřípadě náhrada podle § 16 cit. zákona, a to na základě výzvy oprávněných osob k vydání 
náhrady podle § 16 odst. 3 zákona. 
 
K pozemkům PK p. č. st. 95, 336/2, 345/2, 351/2, 354/2, 363/2, 370/2, 371, 376/2, 380, 385/2 a 
388/1 v k.ú. Vestec u Prahy nebylo uplatnění restitučního nároku podle shora uvedeného zákona 
zjištěno. 
 
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. Vestec u Prahy. 
 
 
 
S pozdravem 
 
Ing. Jiří Veselý 
ředitel  
Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha 
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