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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. Střešovice   
 

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 27.7.2020 pod č.j. SPU 267061/2020 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. 1837, 1837/1 a 1838/2  v k. ú. Střešovice, Obec hl. m. Praha, 
zapsaným na LV 254 pro k. ú. Střešovice, evidovaným Katastrálním úřadem pro hl. m. Praha, 
Katastrálním pracovištěm Praha, Vám sdělujeme: 

   

Z porovnání map bývalého pozemkového katastru a současného katastru nemovitostí na webu 
ČUZK a Vámi předložených výpisů z PK je patrno, že pozemky KN  p. č. 1837, 1837/1 a 1838/2  v k. 
ú. Střešovice, odpovídají pozemkům  podle bývalého  pozemkového  katastru  PK p. č. 1837 a 1838 
 k. ú. Střešovice. Ověřovali jsme proto uplatnění restitučních nároků dle uvedených zákonů k tomuto 
PK pozemku 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. 1837 a 1838 v k. ú. 
Střešovice. 
 
V  interní evidenci restitučních nároků uplatněných podle zákona č.  229/1991 Sb. nebyl ke 
dnešnímu dni zjištěn uplatněný restituční nárok jehož předmětem by byly pozemky PK p. č. 1837 a 
1838v k. ú. Střešovice. 
 

 
S pozdravem 
 
Ing. Jiří Veselý 
ředitel  
Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha 

 

JUDr. Lenka Smolíková, LL.M. 
Milady Horákové 116/109 
160 00  Praha 6 


		2020-08-07T10:41:19+0200
	Ing. Jiří Veselý d74607bf93729e06dcdefba9ce7bfc0042cad878




