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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. Kamenné Žehrovice a Srby u Tuchlovic  
 

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 27.4.2021 pod č.j. SPU 146964/2021 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. 914 pro k. ú. Kamenné Žehrovice a na LV č. 
318 pro k. ú. Srby u Tuchlovic, která byla na základě naší výzvy č.j SPU 151830/2021 ze dne 29.4.2021 
doplněna mapou bývalého pozemkového katastru a výpisy z PK, Vám sdělujeme následující:  
 
Z porovnání map bývalého pozemkového katastru a současného katastru nemovitostí na webu ČÚZK, 
Vámi doloženou mapou a z výpisů z PK  je patrno, že pozemky KN, zapsané na LV č. 914 pro k. ú. 
Kamenné Žehrovice a na LV č. 318 pro k. ú. Srby, odpovídají pozemkům  podle bývalého  
pozemkového  katastru  PK p. č.1051/2, 1053/3, st. 342, st. 343, st. 344, st. 350, st. 351, st. 387,  st. 
388,st. 389,  st. 390, st. 391 a st. 583  v k. ú. Kamenné Žehrovice a PK p. č.1053/2 a 956/5 v k. ú. Srby 
u Tuchlovic. 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. 1051/2, 1053/3, st. 
342, st. 343, st. 344, st. 350, st. 351, st. 387,  st. 388,st. 389,  st. 390, st. 391 a st. 583  v k. ú. Kamenné 
Žehrovice a  PK p. č.1053/2 a 956/5 v k. ú. Srby u Tuchlovic. 
 
Dle sdělení Pobočky Kladno 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. 1051/2, 1053/3, st. 342, st. 343, st. 344, st. 350, st. 351, st. 387,  st. 388,st. 389,  st. 
390, st. 391 a st. 583  v k. ú. Kamenné Žehrovice a PK p. č.1053/2 a 956/5 v k. ú. Srby u Tuchlovic 
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