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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, 
v pl.zn., týkající se nemovitostí v k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi 
 

 
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 21. 1. 2022 pod č.j. SPU 022792/2022, ve věci poskytnutí 
informací o uplatněných restitučních nárocích dle zákonů č. 229/1991 Sb. a 428/2012 Sb., v pl.zn., 
týkající se pozemků KN parc. č. 59/2 a 58/27, vše v k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi, Vám sdělujeme: 
 
Do působnosti Státního pozemkového úřadu mimo jiné náleží vyřizování restitučních řízení podle 
zákonů č. 229/1991 Sb., 243/1992 Sb. a 212/2000 Sb., v pl.zn. a dále zákona č. 428/2012 Sb., 
o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, v pl.zn.. Poskytovaná Informace 
k předmětné žádosti se týká pouze těchto zákonů. Jiné restituční zákony nespadají do působnosti 
SPÚ ani nebyly v působnosti dřívějších pozemkových úřadů.  

   

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 pozemky KN parc. č. 59/2 a 58/27 vše v k. ú. Čejetice u Mladé 
Boleslavi odpovídají pozemkům podle bývalého pozemkového katastru PK parc. č. 59 a 58 v k. ú. 
Čejetice u Mladé Boleslavi. Ověřovali jsme proto uplatnění restitučních nároků dle uvedených zákonů 
k tomuto PK pozemku s tím, že bylo přihlédnuto k označení KN pozemků uvedených v žádosti.  
 
V interní evidenci restitučních nároků uplatněných podle zákona č. 428/2012 Sb. nebyl k dnešnímu 
dni zjištěn uplatněný restituční nárok, jehož předmětem by byly pozemky PK parc. č. 59 a 58 v k. ú. 
Čejetice u Mladé Boleslavi. 
 
 
Bylo zjištěno restituční řízení, jejichž předmětem byly pozemky PK parc. č.  59 a 58 v k. ú. Čejetice 
u Mladé Boleslavi. 
 
O nemovitostech uplatněného nároku bylo pozemkovým úřadem rozhodnuto rozhodnutím č.j. 4469-
1159/92,1281/92/Hl 96 ze dne 4. 12. 1996, které nabylo právní moci dne 21.4.1997. 

 
Mgr. Sylva Vojáčková, advokátka 
náměstí Kinských 741/6 
150 00 Praha 5 
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Tímto rozhodnutími bylo rozhodnuto, že žadatelé, kteří uplatnili nárok na nemovitosti, původně 
zapsané ve vložce č. 364 desk zemských pro k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi, nejsou vlastníky těchto 
nemovitostí z důvodu toho, že neprokázali oprávněnost osoby ve smyslu ust. § 2, odst. 2 písm. a) 
zák.č. 243/92 Sb. v pl.zn., ani ve smyslu ust. § 4, odst. 2, písm.a) zák.č. 229/91 Sb. v pl.zn.. Rovněž 
neprokázali oprávněnost dle ust. § 2, odst. 2, písm. e) zák. č. 243/92 Sb., popř. dle ust. § 4, odst. 2, 
písm. e) zák. č. 229/91 Sb. 
  
Dle našich grafických podkladů byly z pozemků parc.č. 59 a 58 v k. ú. Čejetice u Mladé Boleslavi nově 
vytvořeny pozemkové parcely dle PK 58/3 a 59/2 v k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi. Tyto parcely byly 
přiděleny na základě přídělové listiny č.j. 5277/49-II/2, přídělová listina byla zaknihována v kn. vložce 
č. 591, kde je zaknihován i následný přechod parcel 58/3 a 59/2 dle PK do vlastnictví státu v roce 
1962. V interní evidenci restitučních nároků uplatněných podle zákona č.  229/1991 Sb. nebyl 
k dnešnímu dni zjištěn uplatněný restituční nárok, jehož předmětem by byly pozemky PK p. č. 58/3 
a 59/2 v k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Veselý 
ředitel  
Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha 
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