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V ODPOVĚDI UVÁDĚJTE VŽDY, PROSÍM, NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ! 

 

 

 
 

Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu        
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se uplatnění restitučních 
nároků k nemovitostem v k.ú. Karlín 

 

Vážení, 

 

k Vaší žádosti ze dne 23.07.2021, doplněné dne 17.08.2021 a podané dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svodném přístupu k informacím, v platném znění, zda na nemovitosti zapsané na listech 
vlastnictví (LV) č. 53, 431, 574 vedených pro obec Praha, k.ú. Karlín byly u Státního 
pozemkového úřadu uplatněny restituční nároky, Vám v návaznosti na naše sdělení č.j. SPU 
269318/2021 ze dne 10.08.2021 a dle poskytnutých podkladů, kterými jsou kopie mapy platného 
stavu katastru nemovitostí, kopie mapy bývalého pozemkového katastru, kopie geometrických 
plánů a další dokumentace ze sbírky listin příslušného katastrálního úřadu a kopie knihovních 
vložek č. 28, 127, 190, 229 a 416 pozemkové knihy vedené pro k.ú. Karlín, sdělujeme: 

Do působnosti Státního pozemkového úřadu mimo jiné náleží vyřizování restitučních nároků podle 
zákonů č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,    
č. 243/1992 Sb. a č. 212/2000 Sb., v platném znění, a dále zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém 
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších předpisů. Poskytované 
informace se týkají pouze těchto zákonů, jiné restituční zákony nespadají do působnosti SPÚ ani 
nebyly v působnosti dřívějších pozemkových úřadů. 

Žádosti o restituci nemovitostí podle výše uvedených zákonů Státní pozemkový úřad eviduje podle 
žadatelů a původních vlastníků pozemků vedených dle dřívější zjednodušené evidence (ZE), 
kterými mohou být podle původu parcely Evidence nemovitostí (EN), Pozemkový katastr (PK), 
popř. Přídělový plán nebo jiný podklad (GP). Podle současného platného stavu katastru 
nemovitostí (KN) jednotlivé pozemky evidovány nejsou. 

Podle našich dostupných grafických podkladů shodně s vámi poskytnutou dokumentací parcela 
platného stavu katastru nemovitostí (KN) parc.č. 291 zapsaná na LV č. 53 vznikla z původních 
parcel PK parc.č. 290, 291, parcely platného stavu KN parc.č. 305, 306, 307 zapsané na LV č. 
431 odpovídají původním parcelám PK parc.č 305, 306, 307 a parcela KN parc.č. 350/1 zapsaná 
na LV č. 574 vznikla z části původní parcely PK parc.č. 350, vše k.ú. Karlín. 

Porovnáním poskytnuté dokumentace s interními záznamy bylo zjištěno, že původní parcely PK 
parc.č. 290, 291, 305, 306, 307, 350 k.ú. Karlín nejsou evidovány v databázi pozemků, na které 
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byl uplatněn restituční nárok podle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
k dnešnímu datu rovněž neevidujeme žádosti o vydání žádné z výše uvedených parcel v k.ú. 
Karlín podle zákona č. 428/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

 
S pozdravem 
 
„otisk úředního razítka“ 

 

 

 
 

Ing. Jiří Veselý v.r. 

ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 
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