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Sdělení k žádosti o poskytnutí informace 
 
Vážení, 
 
na základě zaslané žádosti o poskytnutí informace v režimu zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme k jednotlivým 
bodům následující: 
 
ad 1)  

Váš úřad vydal dle zákona č. 229/1991 Sb., zákona č. 243/1992 Sb., zákona č. 212/2000 Sb. a zákona 

č. 428/2012 Sb., vše věznění pozdějších předpisů, v souvislosti s pozemkem PK pare. č. 1292, 

pozemkem PK pare. č. 1292/1 nebo pozemkem PK pare. č. 1292/2, vše v katastrálním území Strašnice, 

pouze (i) rozhodnutí č. j. PŮ 95/13 ze dne 25. března 2014 a (ii) rozhodnutí č. j. PÚ 2525/2/2015 ze dne 

9. prosince 2015? 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a Praha, resp. jeho 
předchůdci, vydal dle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k Vámi 
uvedeným pozemkům pouze uvedená správní rozhodnutí. Zákon č. 428/2012 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů se k restitučnímu řízení nevztahoval, když se jedná o zákon vztahující se 
k vyrovnání s majetkem církví. Rovněž zákon č. 243/1992 Sb. a zákon č. 212/2000 Sb., které 
rozšiřují okruh oprávněných osob týkající se zemědělských restitucí fyzických osob se 
v daném řízení neuplatnit. 

ad 2) 

Restituční řízení sp. zn. PÚ 2525/92 bylo Vašim úřadem pravomocně obnoveno pouze v rozsahu 

ukončeném dílčím rozhodnutím č. j. PÚ 910/11 ze dne 15. prosince 2011, a to na základě rozhodnutí 

č. j. SPU 319055/2021/JEH ze dne 1. září 2021 (právní moc dne 22. záři 2021)? 

Ano, pravomocně bylo obnoveno uvedeným rozhodnutím. 

ad 3) 

Restituční řízení sp. zn. PÚ 2525/92 bylo Vašim úřadem nepravomocně obnoveno pouze v rozsahu 

ukončeném dílčím (i) rozhodnutím č. j. PÚ 577109 ze dne 4. září 2009, a to na základě rozhodnutí č. j. 

SPU 302067/2021/JEH ze dne 19. srpna 2021, (ii) rozhodnutím č. j. PÚ 1690/09 ze dne 5. října 2009, 

a to na základě rozhodnuti č. j. SPU 302068/2021/JEH ze dne 19. srpna 2021, (iii) rozhodnutím č. j. PÚ 

1978/09 ze dne 24. listopadu 2009, a to na základě rozhodnutí č. j. SPU 302070/2021/JEH ze dne 19. 

    

   Dentons Europe CS LLP 

   V celnici 1034/6 

   110 00 Praha 1 

   DS zabdhvw 

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
 Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774  

Odbor zastupování státu a legislativy 
 



 

 

2 / 3 

 
srpna 2021, (iv) rozhodnutím č. j. PÚ 498/10 ze dne 21. září 2010, a to na základě rozhodnutí č. j. SPU 

319054/2021/JEH ze dne 1. září 2021, (v) rozhodnutím č. j. PÚ 408/10 ze dne 4. června 2012, a to na 

základě rozhodnutí č. j. SPU 319057/2021/JEH ze dne 1. září 2021, (ví) rozhodnutím č. j. PÚ 721/12 ze 

dne 13. prosince 2012, a to na základě rozhodnutí č. j. SPU 319058/2021/JEH ze dne 1. září 2021, a 

(vii) rozhodnutím č. j. PÚ 1112/12 ze dne 27. prosince 2012, a to na základě rozhodnutí č. j. SPU 

319061/2021/JEH? 

Restituční řízení sp. zn. PÚ 2525/92 bylo nepravomocně obnoveno v rozsahu ukončeném 
dílčím rozhodnutím č. j. PÚ 577/09 ze dne 4. září 2009, a to na základě rozhodnutí č. j. SPU 
302067/2021/JEH ze dne 19. srpna 2021. Ve zbytku dotazu doplňujeme, že v případě 
ostatních rozhodnutí bylo nepravomocně řízení obnoveno jen uvedenými rozhodnutími. 

ad 4) 

Předmětem obnoveného restitučního řízení sp. zn. PÚ 2525/92 (v rozsahu v jakém bylo toto řízení 

pravomocně nebo nepravomocně obnoveno ke dni vyřízení této žádosti) není rozhodování o jakémkoliv 

restitučním nároku k pozemku PK pare. č. 1292, pozemku PK pare. č. 1292/1 nebo pozemku PK pare. 

č. 1292/2, vše v katastrálním území Strašnice? 

Ano, předmětem obnoveného restitučního řízení sp. zn. PÚ 2525/92 (v rozsahu v jakém bylo 
toto řízení pravomocně nebo nepravomocně obnoveno ke dni vyřízení této žádosti) není 
rozhodování o jakémkoliv restitučním nároku k pozemku PK par. č. 1292, pozemku PK par. č. 
1292/1 nebo pozemku PK par. č. 1292/2, vše v katastrálním území Strašnice. Pozemky PK 
par. č. 1292/1 a PK par. č. 1292/2 vznikly rozdělením původní PK parc. č. 1292 v k.ú. 
Strašnice. 

ad 5) 

Předmětem obnoveného restitučního řízeni sp. zn. PÚ 2525/92 (v rozsahu v jakém bylo toto řízení 

pravomocně nebo nepravomocně obnoveno ke dni vyřízení této žádosti) není rozhodování o jakémkoliv 

restitučním nároku k pozemkům KN pare. č. 1314, 1303/2, 1303/1 nebo 1302, vše v katastrálním území 

Strašnice? 

Vzhledem k tomu, že jste k tomuto dotazu nedoložili potřebné doklady k ověření této 
skutečnosti (srovnávací sestavení parcel, případně jméno původního vlastníka PK pozemků 
k roku 1945), sdělujeme Vám výhradně informativně na základě našeho interního prověření, 
že předmětem obnoveného restitučního řízení sp. zn. PÚ 2525/92 nejsou pozemky parc. č. 
1314, 1303/1, 1303/2 nebo 1302 v k.ú. Strašnice dle stavu KN. 

 ad 6) 

Předmětem obnoveného restitučního řízení sp. zn. PÚ 2525/92 (v rozsahu v jakém bylo toto řízení 

pravomocně nebo nepravomocně obnoveno ke dni vyřízení této žádosti) není rozhodování o jakémkoliv 

restitučním nároku k pozemkům KN pare. č. 1336, 1333, 1329, 1331, 1325, 1321, 1320, 1319/3, 1319/4, 

1317, 1316/1, 1307/1, 1292/142, 1342/6, 1342/4, 1342/32, 1292/143, 1292/144, 1342/31, 1342/1, 

1342/2, 1342/8, 1342/9, 1344/8, 1344/9, 1344/7, 1344/5, 1344/10, 1344/6, 1343/6, 1348/2, 1348/6, 

1344/14, 1344/11, 1348/3, 1348/8, 1348/1, 1344/1, 1344/2, 1292/2, 1315/1, 1315/6, 1315/5, 1315/3, 

1315/2, 1314, 1303/1, 1303/2, 1302, 1292/84, 1292/86, 1345/16, 1345/17, 1345/11, 1345/10, 1347/3, 

1347/1, 1347/2, 1348/7, vše v katastrálním území Strašnice? 

Vzhledem k tomu, že jste k tomuto dotazu nedoložili potřebné doklady k ověření této 
skutečnosti (srovnávací sestavení parcel, případně jméno původního vlastníka PK pozemků 
k roku 1945), sdělujeme Vám výhradně informativně na základě našeho interního prověření, 
že předmětem obnoveného restitučního řízení sp. zn. PÚ 2525/92 nejsou pozemky parc. č. 
1336, 1333, 1329, 1331, 1325, 1321, 1320, 1319/3, 1319/4, 1317, 1316/1, 1307/1, 1292/142, 
1342/6, 1342/4, 1342/32, 1292/143, 1292/144, 1342/31, 1342/1, 1342/2, 1342/8, 1342/9, 
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1344/8, 1344/9, 1344/7, 1344/5, 1344/10, 1344/6, 1343/6, 1348/2, 1348/6, 1344/14, 1344/11, 
1348/3, 1348/8, 1348/1, 1344/1, 1344/2, 1292/2, 1315/1, 1315/6, 1315/5, 1315/3, 1315/2, 
1314, 1303/1, 1303/2, 1302, 1292/84, 1292/86, 1345/16, 1345/17, 1345/11, 1345/10, 1347/3, 
1347/1, 1347/2, 1348/7 v k.ú. Strašnice dle stavu KN. 

 

S pozdravem 
 
 
 
 
 
Mgr. Xenia Veselá 
ředitelka Odboru zastupování státu a legislativy 
Státního pozemkového úřadu 
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