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Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. 

 

 Dne 29.7.2021 byla doručena na SPÚ Praha Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 
106/1999 Sb. k pozemkům vedených na listech vlastnictví č. 21983, 21985, 21978 a 10001, vše 
katastrální území Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, okres Hradec 
Králové,  následující: 

 
Uplatnění dle zákona č.428/2021 Sb.: 
Na pozemek dle KN p. č. st. 3305 v katastrálním území Nový Hradec Králové, obec Hradec 
Králové, okres Hradec Králové, který je veden na listu vlastnictví č. 21983 – vlastnické právo Albert 
Česká republiky, s.r.o., se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5 (podíl 14645/43158), 
nebyl u Státního pozemkového úřadu uplatněn církevní restituční nárok dle z. č. 428/2012 Sb., 
o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.  Na předmětný pozemek ke 
dnešnímu dni neevidujeme žalobu.   

 
Na pozemky dle KN p. č. 560/71, KN p. č. 579/7, KN p. č. 579/14, KN p. č. 579/19, KN p. č. 986/2 
a KN p. č. 986/3, vše v katastrálním území Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, okres 
Hradec Králové, které jsou vedeny na listu vlastnictví č. 21978 – vlastnické právo Albert Česká 
republiky, s.r.o., se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, nebyl u Státního 
pozemkového úřadu uplatněn církevní restituční nárok dle z. č. 428/2012 Sb., o majetkovém 
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.  Na předmětné pozemky ke dnešnímu dni 
neevidujeme žalobu.   

 
Na pozemky dle KN p. č. 560/74, KN p. č. 560/75, KN p. č. 579/21 a KN p. č. 579/22, vše v 
katastrálním území Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, okres Hradec Králové, které 
jsou vedeny na listu vlastnictví č. 21985 – vlastnické právo Albert Česká republiky, s.r.o., se sídlem 
Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5 (podíl 29290/86316), nebyl u Státního pozemkového 
úřadu uplatněn církevní restituční nárok dle z. č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a 
náboženskými společnostmi.  Na předmětné pozemky ke dnešnímu dni neevidujeme žalobu. 

 
Na pozemek dle KN p. č. 579/6 v katastrálním území Nový Hradec Králové, obec Hradec 
Králové, okres Hradec Králové, který je veden na listu vlastnictví č. 10001 – vlastnické právo 
Statutární město Hradec Králové, se sídlem Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové, 
nebyl u Státního pozemkového úřadu uplatněn církevní restituční nárok dle z. č. 428/2012 Sb., 

o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.  Na předmětný pozemek ke 
dnešnímu dni neevidujeme žalobu.   

 
Mgr. et Mgr. Martin Bytčanek 
advokát 
V Celnici 1031/4 
110 00 Praha 1 
DS: rt89bxf 
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Uplatnění 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 pozemky v k.ú. Nový Hradec Králové, a to st. 3305 (LV č. 21983), 560/74, 579/21, 579/22 
(LV č. 21985), 579/7, 579/14, 579/19, 986/2, 986/3 (LV č. 21978) a 579/6 (LV č. 10001) 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 KN č. 560/75 a 560/71 (část) v k.ú. Nový Hradec Králové (v částech, které vznikly 
z části původní parcely dle PK č. 560/2 v k.ú. Nový Hradec Králové viz soutisk map) byl uplatněn 
restituční nárok na navrácení dle zákona o půdě. Parcela dle PK č. 560/2 v k.ú. Nový Hradec 
Králové nebyla pozemkovým úřadem v restitučním řízení dle zákona o půdě vydána (bez nároku na 
náhradu) rozhodnutím čj. RP1:633/339/Mu ze dne 26.1.1998 (PM-9.3.1998). 
 
Parcela KN č. 560/71 (část) v k.ú. Nový Hradec Králové (v částech, které vznikly z částí 
původních parcel dle PK č. 579/9 a 579/1 v k.ú. Nový Hradec Králové viz soutisk map) nebyla 
předmětem uplatnění dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, 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. 
 
 
K vyjádření k zákonům č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve 
znění pozdějších předpisů a č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších 
předpisů není Státní pozemkový úřad kompetentní. 

 
 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Ing. Jolana Miškářová 

zástupce ředitele a 

vedoucí oddělení převodu majetku státu 

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj 


