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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. Jinočany 

 

 
Dobrý den,   
  

 
k Vaší žádosti o poskytnutí informací, která byla SPÚ  zaevidovaná dne 10.3.2022 pod č.j. SPU 
083510/2022 a jejímž předmětem je poskytnutí informací o uplatněných restitučních nárocích dle  
zákona č. 428/2012 Sb. v pl. zn. a dle zákona č. 229/1991 Sb. v pl. zn. na pozemky  KN 298, 300, 301, 
302/1, 302/2, 527, 529/5, 529/27, 529/28 a 553/9 v k. ú. Jinočany,  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.  
 
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.  

 
Podle námi dostupných grafických podkladů, Vámi předložených dokladů a Vaší  informace  je patrno, 
že pozemky  KN 298, 300, 301, 302/1, 302/2, 527, 529/5, 529/27, 529/28 a 553/9 v k. ú. Jinočany, 
odpovídají pozemkům  podle bývalého  pozemkového  katastru  PK  p. č. 152, 213/3, 150 a 225 v k. 
ú. Třebonice. Ověřovali jsme proto uplatnění restitučních nároků dle uvedených zákonů k tomuto  PK 
pozemku s tím, že bylo přihlédnuto k označení KN pozemku uvedenému v žádosti. 
 
V interní evidenci restitučních nároků uplatněných podle zákona č. 428/2012 Sb. nebyl ke dnešnímu 
dni zjištěn uplatněný restituční nárok, jehož předmětem  byly pozemky KN p. č.527, 529/5, 529/27 a 
529/28   k. ú. Jinočany. 
Pozemky 298, 300, 301, 302/1, 302/2 a 553/9 v k. ú. Jinočany byly předmětem výzvy církve dle z. č. 
428/2012 Sb.  
Rozhodnutím č.j. SPU 042600/2014 ze dne 21.12.2015, PM 13.1.2016, bylo zastaveno řízení o vydání 
pozemků KN p. č. 298, 300, 301, 302/1 a 302/2 v k. ú. Jinočany.  

 
RSP Legal, AK, s.r.o. 
Mgr. Hynek Rajský 
Ovenecká 78/33 
170 00  Praha 7 
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Rozhodnutím č.j. SPU 205959/2016 ze dne 21.4.2016, PM 25.4.2016, nebyl pozemek KN p. č. 553/9 
vydán oprávněné osobě. K tomuto rozhodnutí byl ke Krajskému soudu v Praze podaný opravný 
prostředek. Krajský soud svým rozsudkem č.j.  38 C 160/2016 – 92 rozhodl o vydání pozemku KN p. 
č. 553/9 v k. ú. Jinočany. K tomuto rozsudku byl  podaný opravný prostředek k Vrchnímu soudu 
v Praze a ten svým rozsudkem č.j. 3Co 61/2018-110 rozhodl o zamítnutí žaloby na vydání pozemku 
KN p. č. 553/9 v k. ú. Jinočany. K výš uvedenému rozsudku bylo podáno dovolání k Nejvyššímu soudu, 
který svým usnesením č.j. 28 Cdo 362/2020 rozhodl o tom, že dovolání se odmítá.  
 
Dle sdělení Pobočky Kladno v  interní evidenci restitučních nároků uplatněných podle zákona č.  
229/1991 Sb. nebyl ke dnešnímu dni zjištěn uplatněný restituční nárok jehož předmětem by byly  
pozemky KN p. č. 298, 300, 301, 302/1, 302/2, 527, 529/5, 529/27, 529/28 a 553/9 v k. ú. Jinočany.   
 
 
 
Ing. Jiří Veselý 
ředitel  

Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha 
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