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Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů – sdělení 
 
Vážený pane,  
 
dne 17.02.2021 byla Státnímu pozemkovému úřadu (dále jen „úřad“) doručena Vaše žádost 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), zaevidovaná pod č. j. SPU 056731/2021, 
v následujícím znění: 
 
„Na základě uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb jsem zplnomocněn k vyhotovení 
smluvní dokumentace pro veřejnoprávní korporaci. S ohledem na to, že se bude jednat o kupní 
smlouvu, jejímž předmětem budou předmětné nemovitosti, je v zájmu všech zúčastněných, 
aby předmětné nemovitosti byly prosty jakýchkoliv právních vad.  
 
Z uvedeného důvodu se obracím na Státní pozemkový úřad s žádostí o poskytnutí informací 
ve smyslu § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím “), a to konkrétně: 
  

• sdělení, zda jsou předmětné nemovitosti, tj. pozemky parc. č. 1877/1, parc. č. 1877/2, parc. 
č. 1877/3, parc. č. 1877/4, parc. č. 1877/5, parc. č. 1878, parc. č. 1879, parc. 
č. 1887, a stavby bez čp/č. ev. zemědělská usedlost na pozemku parc. č. 1877/4, bez čp/č. 
ev. zemědělská usedlost na pozemku parc. č. 1877/3, bez čp/č. ev. jiná stavba na pozemku 
parc. č. 1887 a bez čp/č. ev. zemědělská usedlost na pozemku parc. č. 1877/5, vše 
v k.ú. Košíře, obec Praha dotčeny: 

 
1. jakýmkoliv restitučním řízením, a pokud ano, jaký je jeho předmět, v jaké fázi se toto 

řízení nachází, případně jak o něm bylo rozhodnuto,  
 

2. jakýmkoliv správním řízením, a pokud ano, jaký je jeho předmět, v jaké fázi se toto řízení 
nachází, případně jak o něm bylo rozhodnuto, a  

 
3. jakýmkoliv soudním řízením, a pokud ano, jaký je jeho předmět, v jaké fázi se toto řízení 

nachází, případně jak o něm bylo rozhodnuto.“ 
 
Úřad k předmětné žádosti uvádí následující: 
 

 

Purkyt & Co., advokátní a mediační 

kancelář 

náměstí 14. října 496/13 

150 00   Praha 5 

 

DS: 8mrgh23 

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
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K bodu č. 1: 
 
Evidence restitučních nároků uplatněných podle zákonů č. 229/1991 Sb., 243/1992 Sb., 
212/2000 Sb. a 428/2012 Sb., v platném znění, je vedena podle žadatelů a původních 
vlastníků pozemků podle bývalého pozemkového katastru, respektive dle zjednodušené 
evidence. Podle současného stavu jednotlivé pozemky evidovány nejsou. Z porovnání map 
bývalého pozemkového katastru a současného katastru nemovitostí na webu ČÚZK je patrno, 
že pozemky KN p. č. 1877/1, 1877/2, 1877/3, 1877/4, 1877/5, 1878, 1879, 1887 a stavby bez 
čp. na pozemcích KN p. č. 1877/4, 1877/3, 1887 a 1877/5 v k. ú. Košíře, odpovídají pozemkům 
podle bývalého pozemkového katastru PK p. č. 1877, 1878, 1879 a 1887 v k. ú. Košíře.  
 
V interní evidenci restitučních nároků uplatněných podle výše uvedených zákonů nebyl 
k dnešnímu dni zjištěn uplatněný restituční nárok, jehož předmětem by byly pozemky PK  
p. č. 1877, 1878, 1879 a 1887 v k. ú. Košíře, tzn. že není vedeno žádné restituční řízení. 
 
K bodu č. 2 a 3: 
 
Vámi uvedené nemovitosti nejsou předmětem žádného jiného správního řízení zahájeného 
ze strany Státního pozemkového úřadu a stejně tak nejsou dotčeny žádným soudním řízením, 
v němž by SPÚ vystupoval jako jeho účastník. 
 

 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Mgr. Xenia Veselá 
ředitelka Odboru zastupování státu a legislativy 
Státní pozemkový úřad 
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