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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. Chynice

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 12.7. 2022 pod č.j. SPU 248291/2022 ve věci poskytnutí 
informací o uplatněných restitučních nárocích dle zákonů č. 229/1991 Sb. a 428/2012 Sb., v pl.zn., 
týkajících se pozemků KN p. č. 573/29, 573/15 a 573/63 v k. ú. Chýnice, 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 výpisů z pozemkových knih a Vaší 
informace je patrno, že pozemky KN p. č. 573/29, 573/15 a 573/63 v k. ú. Chýnice odpovídají 
pozemkům podle bývalého pozemkového katastru PK p. č. 587/1, 586 a 585 v k. ú. Chýnice. 
Ověřovali jsme proto uplatnění restitučních nároků dle uvedených zákonů k těmto PK pozemkům s 
tím, že bylo přihlédnuto k označení KN pozemků zapsaných v žádosti.

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 PK p. č. 587/1, 586 a 585 
v k. ú. Chýnice.
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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 PK p. č. 587/1, 586 v k. ú. Chýnice.

Pozemek PK p. č. 585 v k. ú. Chýnice byl předmětem restitučního nároku uplatněného podle zákona 
č. 229/1991 Sb.

Rozhodnutím Pozemkového úřadu Okresního úřadu Praha-západ č. j. PÚ-R-330/92/II-105/94/PO ze 
dne 26. 4. 1994 (PM 3. 6. 1994) byl vydaný pozemek PK 585 o výměře 11833 m2 (část KN 573/1) v k. 
ú. Chýnice oprávněným osobám podle příslušných podílů každé id. 1/3 k celku.

S pozdravem

Ing. Jiří Veselý 
ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha
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OKRESMX URAĎ PRAHA ZAPAD
Nkm 2, PODSKALSKÁ 19 
PSČ: 129 25

TELEFON: 24 91 54 36

PU-R-330/92/II - 105/94/PO
----------------------------- V Praze dne 26. 4. 1994

ia--0SM033 1'líiLj'3!r X

Pozemkový úi^ad Okresního úřadu Praha-západ^ jako věcná a místně 
Příslušný správní orgán podle zák. d. 284/199-Un^y.[0 p^vní 
71/1967 Sb.y

rozhodl
m
í'.;

■d dnem ....

laziikoř^^XPodp; 
[Or[f:Í°N

ve věci uplatněni nároku na vydání zemědělského maietkrt^by k. ú. 
Chýnice paní , a''
podle ust. § 9 odst. 2 a ^ zaK. ě. 229/91 Sb. o úpravě vlastnickýcn 
vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění zákona ě. .93/92 
Sb. /dále jen zákon/

takto

1. Neschvaluje
předloženou dohodu o vydání nemovitostí uzavřenou dne 27. 10. 1992
mezi SS Tachlovice a oprávněnými osobami, kterými jsou podle ust.
§ 4 odst. 2 písm. c) zákona paní , pan
a paní
2.
oprávněné osoby paní r. ě. bytem
pan r. ě. , 1 a
paní • r. ě.
se stávají vlastníky
těchto nemovitostí v k. ú. Chýnice :
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dle PK dle EN kultura výměra. v m2
93/1 č. 104/1 role 10 276
94/2 č. 104/1 role 701
95 č. 104/1 role 2 931

102 č. 104/1 role 7 247
136 č. 136 louka 6 944
194 194 role 126
202 č. 187 role 14 512
204 č. 187 role 5 007
205 č. 137 role 593
243 č. 250/1 role 2 787
264 264 role 34 983
234 č. 284 role 24 625
301 č. 284 role 14 264
585 č. 573/1 role 11 833
402 č. 271/1 role 17 552
411 č. 250/1 role 25 353
416 č. 271/1 role 23 144
461/1 č. 460 role 14 112
241 č. 239 ost. 72

Po nabyti právní moci tohoto rozhodnutí provede Katastrální
úřad Praha západ do katastru nemovitostí pro k. ú. Chýnice
záznam vlastnického pnáva pro paní r. 'č.

l?-ro pana r. c .
‘ a pro paní . '.čí.

i sažclému k podílu ideální 1/ J
nemovitostí uvedených v bodé 2 výroku.
Vydání ostatních nemovitostí zapsaných v kn. vl. d. 223 Pozemkové 
knihy pro k. ú. Chýnice je řeéeno samostatnými rozhodnutími.

Odůvodnění
Pan J a paní ]

byli podle snímku spisu notářského 
ze cme /. j.^vxe.euux^y nemovitostí zapsaných v kn. vl . C. 5
Pozemkové knihy pro k. é. Chýnice.

Vlastnictví k předmětným nemovitostem přeělo na ěs. stát na 
základě nabídky bezplatného darování ze dne 23. 10. 1961, kterou
učinili v tísni manželé . . Tato nabídka
byla přijata finančním odborem ONV Praha zapact cíne 23. 5. 1962
pod č.j. 264/61-Dar/Zel. Po přechodu vlastnictví byly přepsány 
nemovitosti do kn. vl. č. 223 Pozemkové knihy pro k. ú. Chýnice. 
Tíseň je prokázána čestným prohlášením oprávněných osob s podpisy 
svědků.
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Nárok na vydání nemovitostí uplatnili dne 3. 2. 1992 paní

> t a paní , ktei^í
jtsou podle předložených hodnověrných dokladů, a ostatních 
doložených skutečností a náležitostí uplatněného nároku, 
oprávněnými osobami podle ust. § 4 odst. 2 písm. c) zákona - děti 
Původních vlastníků.

Okresnímu pozemkovému úřadu Praha západ byla předložena ke 
schválení dohoda o vydání nemovitostí ze dne 27. 10. 1992 uzavřená
mezi povinnou a oprávněnými osobami. Nemovitosti jsou v dohodě 
uvedeny bez výměr a nejsou zde stanoveny podíly, ve kterých mají 
být předmětné nemovitosti oprávněným osobám vydány.

Z těchto důvodů rozhodl Okresní pozemkový úřad Praha západ 
tak, jak je uvedeno v bodě 1 a 2 výroku a nemovitosti vydává v 
souladu s § 6 odst. 1 písm. h) zákona.

IP' -cpojlíž; & m
Proti tomuto rozhodnutí lze podat návrh na jeho přezkoumáni ke 
krajskému soudu, v jehož obvodu má odvolatel bydliště nebo sídlo 
a to ve lhůtě 30 dnů od jeho doručení. Návrh je podán včas i 
tehdy, by1-1i ve stanovené lhůtě podán u orgánu, který rozhodnuti 
vydal.



Razdg1ovn1k:

SS Tachlovice 
Pozemkoví fond 
spis PÚ

Po právní moci: Katastrální úřad Praha západ
Spis PU


