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Žádost podle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane,

na základě Vaší žádosti podle z.č. 106/1999 Sb., doručené na SPÚ, Pobočku Příbram, dne 
27.8.2020, č.j. SPU 310499/2020, ve věci poskytnutí informace. Vám sdělujeme:

v příloze zasíláme neověřenou fotokopii prvních stránek rozhodnutí o nevydání věci restituentovi. 

Uvedené rozhodnutí nebylo zasláno na katastrální úřad.

S pozdravem

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

Příloha : 1
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STATNI POZEMKOVÝ URAĎ
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.m. Praha 
nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov

C.j.; PU 4392/92/15 V Praze 12,8,2020

Našezn.: SPU 275288/2020/Ket 
Vyřizuje:
Telefon;

ROZHODNUTI

státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.m. 
Praha, jehož věcná působnost je dána § 3 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů a funkční a místní 
působnost § 2 odst. 4 téhož zákona,

v řízení podle zákona č.71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), 
ve znění platném ke dni 31.12.2005,

rozhodl na základě §9 odst. 4 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a k jinému zemědělskému majetku, v platném znění (dále 
také jen „zákon", „zákon o půdě") takto;

Oprávněné osoby, kterými jsou podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona

r.č.
bytem !

id. 1/8

r.č.___ id. 1/8
bytem

(oba zastoupeni na základě plné moci ze dne 11.9.2019 Mgr. Markétou 
Chudáčkovou, advokátkou, ev.č. ČAK 10249, Matoušova 515/12, Praha 5-Smíchov)

r.č. id. 1/8
bytem I

(zastoupen na základě plné moci ze dne 1.2.1999 JUDr. Františkem Menhartem, 
advokátem, ev.č. ČAK 08429, Husovo náměstí 530, Tábor)
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a dědici oprávněné osoby podle § 4 odst. 2 písm. c), kterými jsou ve spojení s § 4 
odst. 4 zákona,

id. 1/16
bytem k

(zastoupena na základě plné moci ze dne 20.3.2001 JUDr. Františkem Menhartem, 
advokátem, ev.č. ČAK 08429, Husovo náměstí 530, Tábor)

, nar. Id. 1/16
bytem

(zastoupena na základě plné moci ze dne 20.4.2004 JUDr. Františkem Menhartem, 
advokátem, ev.č. ČAK 08429, Husovo náměstí 530, Tábor)

nejsou vlastníky těchto nemovitostí;

- budova KN č.p. objekt k bydlení; na pozemku KN parc.č. zastavěná 
plocha a nádvoří
(dle PK obydelní a hospodářské stavení čp. ; na části pozemku pare. č. stavební 
parcela)

- pozemek KN parc.č. zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 178 m^
(dle PK část pozemku paic. č. stavební parcela)

dosud vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrálního 
pracoviště Praha na listu vlastnictví č. pro obec Praha, katastrální území

Nemovitosti uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí se nevydávají ve smyslu 
ustanovení § 11 odst. 4 zákona o půdě.

ODŮVODNĚNI

Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hl.m. Praha (dále jen „pozemkový úřad") v řízení o vydání nemovitosti na základě 
nároku uplatněného ve smyslu § 9 odst. 1 zákona .o půdě postupuje a rozhoduje 
podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), věznění platném ke 
dni 31.12.2005, neboť podle § 179 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 
se řízení, která nebyla pravomocně skončena před účinností tohoto zákona (tj. před 
1. lednem 2006), dokončí podle dosavadních předpisů.


