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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. Brnky  
 
 

Dobrý den,   
 
k Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, v pl.zn., zaevidované dne 28.6.2021 pod č.j. SPU 236681/2021 ve věci poskytnutí 
informací o pozemku KN p. č. st. 714, s kulturou zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Brnky, zapsaném 
na LV 10002 pro k. ú. Brnky, a to: 
1) Zda a jaké právní, resp. správní akty, listiny, potvrzení či jiná dokumentace byly vydány či pořízeny 

k výše uvedené nemovitosti; 
2) Zda byla podána žádost o vydání této nemovitosti nebo jiná žádost s touto nemovitostí související; 
3) Zda si ohledně této nemovitosti někdo požádal o informaci či stanovisko od Vašeho úřadu; 
4) Sdělení a veškeré listiny vztahující se k vlastnickému právu objektu nacházejícího se na pozemku 

KN p. č. st. 714 v k. ú. Brnky 
 
Vám sdělujeme: 
 
1)K výše uvedené nemovitosti byly pořízeny tyto listiny: 
- Návrh ÚZSVM k provedení změn v katastru nemovitostí záznamem na základě ohlášení č.j. 
120/13/2003 ze dne 12.3.2003 
-  Stanovisko Městského úřadu v Klecanech, Stavebního úřadu, o osvědčení existence stavby na 
pozemku KN p. č. st. 714 č.j. 2993/SÚ/2013 ze dne 5.11.2013 
-  Sdělení Městského úřadu v Klecanech, Stavebního úřadu, č.j. 589/SÚ/2019 ze dne 2.8.2019 
-  Sdělení SOA v Praze č.j. SOAA-6591/50-2013 ze dne 21.11.2013 
-  Sdělení NA v Praze č.j. NA 3950-2/04-2013 ze dne 13.12.2013 
-  Rozhodnutí MZE č.j. 52930/2019-MZE-11182 ze dne 11.10.2019 – na pozemek KN p. č. st. 714 v k. 
ú. Brnky se vztahuje zákon č. 229/1991 Sb. 
-  Srovnávací sestavení parcel k pozemku KN p.č . 714 v k. ú. Brnky  
-  Rozhodnutí MZE č.j. 62619/48-IX/R-12 ze dne 24.7.(rok nečitelný) 
-  Výpis z pozemkové knihy pro k. ú. Brnky – knihovní vložka č. 219 
-  Přídělová listina č.j. Zem. 9627-1958 ze dne 22.9.1958, vydaná ONV Praha-sever 
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2) Evidence uplatněných nároků podle zákonů č. 229/1991 Sb. a 428/2012 Sb. v platném znění je u 
našeho úřadu 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 pozemek KN p. č. st. 714 v k. ú. Brnky, odpovídá pozemku  
podle bývalého  pozemkového  katastru  PK p. č. 100/15 v k.ú. Brnky.  
 
V interní evidenci restitučních nároků uplatněných podle zákona č. 428/2012 Sb. nebyl ke dnešnímu 
dni zjištěn uplatněný restituční nárok, jehož předmětem by byl pozemek PK p. č. 100/15  v k.ú. Brnky 
 
Dle sdělení Pobočky Nymburk v  interní evidenci restitučních nároků uplatněných podle zákona č.  
229/1991 Sb. byl ke dnešnímu dni zjištěn uplatněný restituční nárok jehož předmětem byl  pozemek 
PK p. č. 100/15  v k. ú. Brnky. Dle zápisu ze dne 13.10.2014 nepožadoval restituent vydání pozemku 
PK p. č. 100/15 v k. ú. Brnky, neboť se na pozemku nachází zbořeniště.  
 
Sdělení týkající se restitučních nároků 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. 
 
Byly podané 3 žádosti o pronájem pozemku, které byly zamítnuté z důvodu absence zápisu budovy 
na LV 10002 a 1 žádost o směnu pozemku, která byla rovněž zamítnuta. 
 
3) O informaci týkající se výše uvedeného pozemku si v roce 2014 požádala fyzická osoba a ÚZSVM. 
V roce 2015 požádal o informaci k pozemku ÚZSVM, který požádal o informaci rovněž v roce 2018. 
Žádosti se vesměs týkaly uplatnění restitučních nároků na výše uvedený pozemek. 
 
4)K vlastnickému právu k objektu nacházejícímu se na pozemku KN p. č. st. 714 v k. ú. Brnky SPÚ 
nedisponuje žádnými doklady. 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
Ing. Jiří Veselý 
ředitel  
Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha 


