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Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – sdělení 
 
 
Vážený pane, 
 
dne 15. 1. 2021 byla ústředí Státního pozemkového úřadu (dále též „SPÚ“) doručena Vaše 
žádost podaná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění (dále též „InfZ“), zaevidovaná pod č. j. SPU 013863/2021, kterou požadujete: 
 
„1) Sdělení, zda jsou některé z následujíích nemovitostí: 
 
pozemek parc. č. 1863/14 a pozemek parc. č. 1863/39, vše zapsané v katastrunemovitostí 
vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Kladno, na LV 
č. 31712 pro katastrální území Dubí u Kladna, obec Kladno (dále také jen jako „nemovitosti“) 
dotčeny probíhajícím restitučním řízením, které dosud nebylo skončeno ? 
 
2) V případě, že některá z výše uvedených nemovitostí bude dotčena restitučním řízením, tak 
žádám o sdělení, kdy a kým byl tento restituční nárok uplatněn a v jaké fázi se toto řízení 
nachází? 
 
3) Sdělení, zda se některá z oprávněných osob domáhá v rámci soudního řízení změny 
rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, jehož předmětem je rozhodnutí o nevydání 
předmětných pozemků? 
 
4) V případě, že je vedeno nějaké soudní řízení podle bodu 3), tak žádám o sdělení soudu a 
spisových značek a v jaké fázi se řízení nachází a kdo je žalovaný? 
 
5) Sdělení, zda se některá z oprávněných osob domáhá v rámci soudního řízení změny 
rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, jehož předmětem je rozhodnutí o nevydání 
pozemků, které se nacházejí v blízkosti předmětných nemovitostí nebo s nimi funkčně 
souvisí?“ 
 
Na základě výzvy ze dne 19. 1. 2021, č. j. SPU 017268/2021, bylo následně z Vaší strany 
upřesněno, že poskytnutí informací pod bodem č. 5 již nepožadujete. 
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Ústředí SPÚ k žádosti sděluje následující: 
 
Do působnosti SPÚ 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 bude týkat pouze těchto zákonů. Jiné restituční zákony nespadají do 
působnosti SPÚ ani nebyly v působnosti dřívějších pozemkových úřadů. 
 
Na základě údajů uvedených v žádosti nelze závazně provést zjištění uplatněných restitučních 
nároků, neboť evidence zdejšího úřadu je založena na údajích původního pozemkového 
katastru dle pozemkové knihy, který odpovídá nynější tzv. zjednodušené evidenci pozemků. 
 
Z aplikací dostupných SPÚ proto bylo porovnáním zjištěno, že pozemky KN 1863/14 a 1863/39 
zapsané na LV 31712 vznikly z pozemků p. č. (dle pozemkového katastru) 177, 178/3 a 25  
v k. ú. Dubí u Kladna. 
 
Ústřední SPÚ po prověření relevantních skutečností k Vaší žádosti sděluje, že Vámi 
dotazované pozemky nejsou v současnosti dotčeny restitučním řízením vedeném dle výše 
uvedených zákonů, které doposud nebylo skončeno. 
 
V databázi restitučních nároku, uplatněných dle z. č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s 
církvemi a náboženskými společnostmi, bylo zjištěno, že SPÚ ke dnešnímu dni neeviduje   
výzvu k vydání majetku dle zákona č. 428/2012 Sb. ZMV, jejímž předmětem by byly pozemky 
PK p. č. 177, 178/3 a 25 (dle KN p. č. 1863/14 a 1863/39) v k. ú. Dubí u Kladna. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Mgr. Xenia Veselá 
Ředitelka Odboru zastupování státu a legislativy                 
Státní pozemkový úřad 
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