
POZEMKOVÝ
ÚŘAD

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 013774, DIČ: CZ 01312774 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha 
náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha 3

Naše značka: 
Spisová značka: 
Vyřizuje.:
Tel.:
ID DS:
E-mail:
Datum:

SPU 215243/2022 
SZSPU 191904/2022 
Renata Letová 
601592042 
z49per3
r.letova@spucr.cz 
1.6. 2022

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, 
v pl.zn., tykající se nemovitosti v k.ú. Vysočany, Libeň

Dobrý den,

k Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, v pí. zn., zaevidované dne 30.5. 2022 pod č.j. SPU 191904/2022 ve věci poskytnutí 
informací o uplatněných restitučních nárocích dle zákona č. 229/1991 Sb. na pozemky PK p. č. 473, 
477, 478, 495, v k. ú. Vysočany a pozemku PK p. č. 3346 v k. ú. Libeň, Vám sdělujeme:

K bodu 3: V poskytnutí informace ze dne 18.5.2022 jsou dotazované pozemky uvedeny tak, jak jsou 
zapsány v jednotlivých rozhodnutích. Některá rozhodnutí řeší pouze PK pozemky, což bylo v době 
vydání těchto rozhodnutí možné, a proto v nich není uvedeno číslo KN pozemku.

K bodu 4: Dotazovaná žaloba č.j. 67 C 427/2015 byla podaná k Obvodnímu soudu pro Prahu 9 
právním zástupcem oprávněných osob proti rozhodnutí č.j. PÚ 279/91/5 ze dne 30.9.2015. Oprávněné 
osoby nesouhlasily s rozhodnutím správního orgánu, že v řízení nejsou splněny podmínky stanovené 
zákonem č. 229/1991 Sb. Vzhledem ktomu, že pozemkový úřad nebyl v době vydání rozhodnutí 
účastníkem řízení, ale správním orgánem, který rozhodoval, nebyl mu rozsudek k výše uvedenému 
řízení soudem poskytnut.

Ke spisu č.j. PÚ 7456/92 Vám bylo e-mailem ze dne 24.5.2022 sděleno, že spis, bohužel, není možné 
odkontrolovat, protože dosud nebyl soudem vrácen zpět SPÚ.

S pozdravem

Ing. Jiří Veselý 
ředitel
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