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Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. 

 

 K Vaše žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ve věci pozemků KN p. č. st. 

2725, KN p. č. st. 2726/2, KN p. č. 138/10, KN p. č. 138/11, KN p. č. 164/25, KN p. č. 164/26, KN 

p. č. 1842/3 a KN p. č. 1842/5, vše v katastrálním území Kukleny, obec Hradec Králové, okres 

Hradec Králové, které jsou vedeny na listu vlastnictví č. 21964 – vlastnické právo Albert Česká 

republiky, s.r.o., se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5 a pozemků KN p. č. 432/4, 

KN p. č. 432/6, KN p. č. 433/13, KN p. č. 434/3 a KN p. č. 825/1, vše v katastrálním území 

Plačice, obec Hradec Králové, okres Hradec Králové, které jsou vedeny na listu vlastnictví č. 

9487 – vlastnické právo Albert Česká republiky, s.r.o., se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 

Praha 5 sdělujeme následující informativní sdělení: 

 

Předmětné pozemky nejsou dotčeny nároky dle zákona č.428/2012 Sb. uplatněné vůči SPÚ. 

Upozorňujeme, že SPÚ nemá možnost prověřit, zda byly podány písemné výzvy k vydání věci 

oprávněnými osobami u jiných povinných osob, popř. zda byly podány u věcně a místně příslušných 

soudů návrhy ve smyslu § 10 odst. 4 zákona č. 428/2012 Sb. nebo návrhy dle § 18 odst. 1 a odst. 8 

zákona č. 428/2012 Sb., neboť k tomu nemá zákonnou pravomoc. 

 

 
Na pozemky PK č. 154 a 1842 v k.ú. Kukleny a pozemky PK č. 608 a 583/4 v k.ú. Plačice nebyl 

uplatněn restituční nárok na navrácení dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k 

půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o půdě“), 

zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související  se zákonem č. 229/1991 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd 

způsobených holocaustem, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Na parcely PK č. 138/1, 163 a 164/1 v k.ú. Kukleny byl uplatněn restituční nárok na navrácení dle 

zákona o půdě, o nemovitostech bylo pozemkovým úřadem rozhodnuto rozhodnutími čj. 

RP:13265,12899,12768-165/115-4 ze dne 15.11.1993 (PM-6.12.1993), čj. PÚ 

14292/8565/4269/165/115-5 ze dne 3.12.1993 (PM-31.12.1993), 

čj. RP:14292,12899,11146,10116,165/115/Mu-6 ze dne 13.12.1993 (PM-17.1.1994), čj. PÚ/Mu 

165/115/Mu-9 ze dne 26.4.1994 (PM-26.5.1994). 

 

Albert Česká republika, s r.o. 

Mgr. Marek Sova 

Radlická 520/117 

158 00 Praha 5 - Jinonice 

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774 

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 

 



 

 

Na parcelu PK č. 597/1 v k.ú. Plačice byl uplatněn restituční nárok na navrácení dle zákona o půdě, 

o nemovitosti bylo pozemkovým úřadem rozhodnuto rozhodnutími čj. PÚ 3177,182/125/R-78/92Bu 

ze dne 13.4.1992 (PM-7.4.1992, čj. RP 14410,10451,11880,182/125/R-337/93Uch ze dne 

24.11.1993 (PM – 27.12.1993) a čj. RP 14410,182/125/R-385A/94Bu ze dne 11.2.1994 (PM-

30.3.1994). 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Ing. Jolana Miškářová 

zástupce ředitele a 

vedoucí oddělení převodu majetku státu 

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj 


