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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, 
v pl.zn., týkající se nemovitosti v k.ú. Běchovice (dříve Dubeč) a k. ú. Vysočany  
 

Dobrý den,   
 
k Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, v pl.zn., zaevidované SPU dne 23.4.2021 pod č.j. SPU 144629/2021 ve věci poskytnutí 
informací o restitučních nárocích uplatněných dle zákona č. 229/1991 Sb. v pl. zn. a zákona č. 
428/2012 Sb. v pl. zn. k  pozemkům zapsaným na LV č. 762  pro k. ú. Běchovice a na LV č. 3153 pro 
k. ú. Vysočany která byla na základě naší výzvy č.j SPU 151782/2021 ze dne 29.4.2021 doplněna 
mapami bývalého pozemkového katastru a mapami současného katastru, sdělujeme následující:  
 
Z porovnání map bývalého pozemkového katastru a současného katastru nemovitostí a z Vaší 
informace je patrno, že pozemky KN zapsané na LV č. 762 pro k. ú. Běchovice a na LV č. 3153 pro k. 
ú. Vysočany, odpovídají pozemkům  podle bývalého  pozemkového  katastru  PK p. č.844, 845, 846/1, 
846/2, 847, 848, 849  v k. ú. Dubeč a PK p. č. 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1689, 1690, 1691, 
1692, 1693, 2074, 2075 v k. ú. Vysočany. Ověřovali jsme proto uplatnění restitučních nároků dle 
uvedených zákonů k těmto  PK pozemkům s tím, že bylo přihlédnuto k označení KN pozemků 
uvedeným 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. PK p. č.844, 845, 
846/1, 846/2, 847, 848, 849  v k. ú. Dubeč a PK p. č. 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1690, 1691, 
1692, 1693, 2074, 2075 v k. ú. Vysočany. 
Pozemek PK p. č. 1689 v k. ú. Vysočany byl předmětem výzvy církve.  
 
Rozhodnutím č.j. SPU 607991/2015 ze dne 23.11.2015, PM 25.11.2015, se vydává pozemek KN p. č. 
1686/1 o výměře 10313 m2, KN p. č. 1686/91 o výměře 412 m2 a KN p. č. 1686/92 o výměře 6 m2, 
všechny dle PK p. č. 1689 v k. ú. Vysočany. Nevydává se pozemek KN p. č. 1686/89 o výměře 8926 
m2 dle PK p. č. 1689 v k. ú. Vysočany 
 
Rozhodnutím č.j. SPU 652094/2015 ze dne 14.12.2021, PM 1.1.2016, se zastavuje řízení o vydání 
pozemků KN p. č. 1675/1, 1675/27, 1675/28, 1675/29, 1675/30 a 1675/31, všechny dle PK p. č. 1689 
v k. ú. Vysočany  
 
Rozhodnutím č.j. 253558/2016 ze dne 17.5.2016, PM 17.5.2016 se zamítá návrh oprávněné osoby na 
vydání pozemku KN p. č. 1686/13 – část dle PK p. č. 1689 v k. ú. Vysočany. 

CMS Cameron McKenna Nabarro 
Olswang, v.o.s., AK 
Mgr. et Mgr. Eva Tichavová 
Palladium 
Na Poříčí 1079/3a 
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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. PK p. č.844, 845, 
846/1, 846/2, 847, 848, 849  v k. ú. Dubeč a PK p. č. 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1689, 1690, 
1691, 1692, 1693, 2074, 2075 v k. ú. Vysočany 
 
Toto sdělení je pouze informativního charakteru.  Pokud by žadateli nestačilo toto informativní sdělení, 
bylo by potřeba pro upřesnění podání informace doložit výpis z pozemkové knihy s označením  PK  
pozemku a se zápisem  posledního vlastníka pozemku, před  převodem pozemku do vlastnictví čsl. 
státu. 
 
 
S pozdravem 
 
 
Ing. Jiří Veselý 
ředitel  
Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha 
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