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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. Nové Město  
 
 
 
 

Dobrý den,   

 

k Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, v platném znění, ze dne 13.08.2021, doplněné dne 18.08.2021 pod č.j. SPU 301418/2021 
ve věci poskytnutí informací o jakýchkoliv uplatněných restitučních nárocích, týkající se pozemků 
platného stavu katastru nemovitostí (KN) parc.č. 254/1, jehož součástí je stavba Nové Město č.p. 
1158, parc.č. 254/2, jehož součástí je stavba bez čp/če, parc.č. 254/4, jehož součástí je stavba bez 
čp/če, parc.č. 254/5, jehož součástí je stavba bez čp/če a parc.č. 254/7, zapsaných na LV 7310 
vedeném pro obec Praha, k.ú. Nové Město, Vám v návaznosti na naše sdělení č.j. SPU 298381/2021 
ze dne 17.08.2021 a dle Vámi poskytnutých podkladů, kterými jsou kopie mapy bývalého 
pozemkového katastru a kopie knihovních vložek č. 1135, 1136 a 1137 pozemkové knihy vedené pro 
k.ú. Nové Město,  sdělujeme: 

Do působnosti Státního pozemkového úřadu mimo jiné náleží vyřizování restitučních řízení 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, v platném znění. Poskytované informace k 
předmětné žádosti se týkají pouze těchto zákonů, jiné restituční zákony nespadají do působnosti SPÚ 
ani nebyly v působnosti dřívějších pozemkových úřadů. 

Žádosti o restituci nemovitostí podle zákonů č. 229/1991 Sb. a č. 428/2012 Sb v platném znění, 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 KN jednotlivé pozemky evidovány nejsou.  

Podle našich dostupných grafických podkladů shodně s vámi poskytnutou dokumentací výše uvedené 
parcely KN vznikly z částí původních pozemků bývalého PK parc.č. 252, 253, 254 k.ú. Nové Město.  

 
JAN EVAN, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ s.r.o. 
JUDr. Ing. Jan Evan, LL.M. 
Na Florenci 2116/15 
110 00 Praha 1 
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Porovnáním poskytnuté dokumentace s interními záznamy bylo zjištěno, že původní parcely PK 
parc.č. 252, 253, 254 k.ú. Nové Město nejsou evidovány v databázi pozemků, na které 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. Nové 
Město 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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