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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. Hořesedly, Kněževes u Rakovníka, Kolešovice, 
Svojetín, Veclov u Svojetína, Děkov, Hokov, Vrbice u Hořoviček, Bukov u Hořoviček, 
Vlkov u Rakovníka, Janov, Kolešov, Braník, Modřany 

 

 
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 27.1. 2022 pod č.j. SPU 028740/2022 ve věci poskytnutí 
informací o uplatněných restitučních nárocích dle zákonů č. 229/1991 Sb. a 428/2012 Sb., v pl.zn., 
týkající se pozemků zapsaných na LV č.: 
 
- 211, 121, 249, 322, a 340 pro k. ú. Hořesedly  
- 1092 a 1093 pro k. ú. Kněževes u Rakovníka 
- 527 pro k. ú. Kolešovice 
- 59  pro k. ú. Svojetín 
- 315  pro k. ú. Veclov u Svojetína 
- 200, 223 a 247 pro k. ú. Děkov 
- 370, 365 a 422 pro k. ú. Hokov 
- 402 a 337 pro k. ú. Vrbice u Hořoviček  
- 166, 106 a 152 pro k. ú. Bukov u Hořoviček  
- 193 a 278 pro k. ú. Vlkov u Rakovníka 
- 179 pro k. ú. Janov  
- 107 pro k. ú. Kolešov 
- 8237 pro k. ú. Braník 
- 6577 a 12888 pro k. ú. Modřany 
 
doplněné na základě naší výzvy č.j. SPU 035199/2022 ze dne 2.2.2022 Vaším sdělením ze dne 
28.2.2022, zaevidovaným pod č.j. SPU 068986/2022 Vám sdělujeme: 
 
Do působnosti Státního pozemkového úřadu mimo jiné náleží vyřizování restitučních řízení podle 
zákona č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,  jeho 
novel – zákonů č. 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.  

 
KOCIÁN, ŠOLC, BALAŠTÍK 
Mgr. Jakub Porod 
Jungmannova 24 
110 00  Praha 1 
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Žádosti o restituci nemovitostí podle zákona č. 229/1991 Sb. a zákona č. 428/2012 Sb. v pl. 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.  

 
V interní evidenci restitučních nároků uplatněných podle zákona č. 428/2012 Sb. nebyl ke dnešnímu 
dni zjištěn uplatněný restituční nárok, jehož předmětem by byly pozemky zapsané na výše uvedených 
listech vlastnictví pro výše uvedená katastrální území.  
 
V  interní evidenci restitučních nároků uplatněných podle zákona č.  229/1991 Sb. bylo zjištěno, že 
restituční řízení vedená dle zákona č. 229/1991 Sb. jejichž předmětem byly nemovitosti nacházející 
se ve výše uvedených katastrálních územích okresu Rakovník, byla ukončena. Veškerá rozhodnutí, 
která řešila změny vlastnických vztahů vyplývajících z těchto restitučních  řízení, byla zapsána do 
katastru nemovitostí. Dále sdělujeme, že v katastrálních územích již proběhly komplexní pozemkové 
úpravy, jedná se o k.ú. Hořesedly (zapsány do katastru nemovitostí dne 11.9.2018), Hokov (zapsány 
do katastru nemovitostí dne 27.11.2018), Bukov u Hořoviček (zapsány do katastru nemovitostí dne 
8.3.2021), Děkov (zapsány do katastru nemovitostí dne 14.11.2018), Kněževes u Rakovníka (zapsány 
do katastru nemovitostí dne 5.6.2015), v rámci kterých byl původní stav pozemků zrušen a nahrazen 
novým uspořádáním pozemků na základě pravomocného rozhodnutí o schválení návrhu komplexních 
pozemkových úprav.  
 
Dále bylo zjištěno, že v k. ú. Braník a Modřany nebyl ke dnešnímu dni zjištěn restituční nárok uplatněný 
dle zákona č. 229/1991 Sb., jehož předmětem by byly pozemky zapsané na výše uvedených listech 
vlastnictví. Výjimkou je pozemek PK p.č. 674/1 (dle KN část. p. č. 4400/8, 4400/484 a 4400/485) v k. 
ú. Modřany, který byl předmětem restitučního nároku uplatněného dle zákona č. 229/1991 Sb. 
Rozhodnutím č.j.  PÚ 1244/00/1 ze dne 18.7.2000, PM 3.10.2000, nebyli žadatelé uznáni vlastníky 
mimo jiných pozemku PK p. č. 674/1 v k. ú. Modřany.  
 
 
 
S pozdravem 
 
 
Ing. Jiří Veselý 
ředitel  
Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha 
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