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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. Čáslav, Příbram, Březnice, Beroun, Králův Dvůr, 
Čestlice, Mělník a Řepy  
 
 
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 2.8. 2022 pod č.j. SPU 276960/2022 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. st. 4109, 361/37, 361/38, 361/50 a 361/51 v k. ú. Čáslav,  zapsaných 
na LV č. 373 pro k. ú. Čáslav; pozemků KN p. č. 4366/35, 4366/40, 4366/41, 4366/42, 4366/44, 
4366/46, 4366/47, 4366/48, 4366/49, 4366/56, 4366/66, 4366/674366/68, 4366/69, 4366/70, 4366/71, 
4366/72, 4366/73, 4366/74, 4366/75, 4366/76, 4366/77, 4366/78, 4366/79, 4366/80, 4366/81, 
4366/82, 4366/83, 4366/84, 4366/85, 4366/86, 4366/87, 4366/88, 4380/4 a 4407/16 v k. ú. Příbram, 
zapsaných na LV č. 10472 pro k. ú. Příbram; pozemků KN p. č. 193/2, 1471/94, 1471/96, 1471/98, 
1471/101 a 1471/103 v k. ú. Březnice, zapsaných na LV č. 2210 pro k. ú. Březnice; pozemků KN p. č. 
st. 7162, 1261/97, 1261/154 a 1261/155 v k. ú. Beroun, zapsaných na  LV č. 9647 pro k. ú. Beroun; 
pozemků KN p. č. st. 1134, st. 1135, st.1235, 229/27, 229/170, 229/171, 229/268, 229/276, 229/285, 
229/286, 229/287, 229/288, 229/289, 229/290, 229/291 229/293 a 229/294 v k. ú. Králův Dvůr, 
zapsaných na LV č. 3200 pro k. ú. Králův Dvůr; pozemků KN p. č. st. 543, st. 544, st. 545, st. 546, st. 
547, st. 548,  st. 549, 105/4, 105/35, 105/46, 105/49, 105/198, 105/203, 105/204, 105/205, 105/206, 
105/207, 105/208, 105/209, 494/1, 494/5, 554/1, 554/2, 554/3, 554/4, 554/5, 554/6, 554/7 a 554/8 v k. 
ú. Čestlice, zapsaných na  LV č. 492 pro k. ú. Čestlice; pozemků KN p. č. 4099/1, 4099/22, 4099/23 a 
8042/9 v k. ú. Mělník, zapsaných na  LV č. 8808 pro k. ú. Mělník a pozemků KN p. č. 65/4 a 65/5  v k. 
ú. Řepy, zapsaných na  LV č. 1207 pro  k. ú. Řepy, Vám sdělujeme následující:  
 
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.  
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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.  

 
K. ú. Čáslav 
Podle námi dostupných grafických podkladů pozemky KN uvedené na LV č. 373 pro k. ú. Čáslav 
odpovídají pozemkům dle PK p. č. 360/2, 361 a 362 v k. ú. Čáslav. 
 
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. 360/2, 361 a 362 
v k. ú. Čáslav.  
 
Dle sdělení Pobočky Kutná Hora 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. 360/2, 361 a 362 v k. ú. Čáslav. 
 
K. ú. Příbram 
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 KN  uvedené na LV č. 10472 
pro k. ú. Příbram. 
 
Dle sdělení Pobočky Příbram byla v k. ú. Příbram ukončena všechna správní řízení vedená 
k restitučním nárokům uplatněným  dle zákona č. 229/1991 Sb.. 
 
K. ú. Březnice 
Podle námi dostupných grafických podkladů pozemky KN uvedené na LV č. 2210 pro k. ú. Březnice 
odpovídají pozemkům dle PK p. č. 191, 681/1, 682, 683/2 a 684   v k. ú. Březnice. 
 
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. 191, 681/1, 682, 
683/2 a 684   v k. ú. Březnice. 
 
Dle sdělení Pobočky Příbram byla v k. ú. Březnice ukončena všechna správní řízení vedená 
k restitučním nárokům uplatněným dle zákona č. 229/1991 Sb.. 
 
K. ú. Beroun 
Podle námi dostupných grafických podkladů pozemky KN uvedené na LV č. 9647 pro k. ú. Beroun 
odpovídají pozemkům dle PK p. č. 1271, 1272, 1273/1 a 229  v k. ú. Beroun. 
 
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. 1271, 1272, 1273/1 
a 229  v k. ú. Beroun. 
 
Dle sdělení Pobočky Beroun 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. 1271, 1272, 1273/1 a 229  v k. ú. Beroun. 
 
K. ú. Králův Dvůr 
Podle námi dostupných grafických podkladů pozemky KN uvedené na LV č. 3200 pro k. ú. Králův Dvůr 
odpovídají pozemku dle PK p. č. 229 v k. ú. Králův Dvůr. 
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V interní evidenci restitučních nároků uplatněných podle zákona č. 428/2012 Sb. nebyl ke dnešnímu 
dni zjištěn uplatněný restituční nárok, jehož předmětem by byl pozemek PK p. č. 229 v k. ú. Králův 
Dvůr.  
 
Dle sdělení Pobočky Beroun v  interní evidenci restitučních nároků uplatněných podle zákona č.  
229/1991 Sb. nebyl ke dnešnímu dni zjištěn uplatněný restituční nárok jehož předmětem by byl 
pozemek PK p. č. 229 v k. ú. Králův Dvůr.  
 
K. ú. Čestlice 
Podle námi dostupných grafických podkladů pozemky KN uvedené na LV č. 492 pro k. ú. Čestlice 
odpovídají pozemkům dle PK p. č. 89/4, 89/5, 89/6, 89/13, 241/1 a 241/6 v k. ú. Čestlice. 
 
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. 89/4, 89/5, 89/6, 
89/13, 241/1 a 241/6 v k. ú. Čestlice. 
 
Dle sdělení Pobočky Nymburk 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. 89/4, 89/5, 89/6, 241/1 a 241/6 v k. ú. Čestlice. 
Pozemek PK p. č. 89/13 v k. ú. Čestlice byl předmětem restitučního nároku.  
Rozhodnutím č.j. PÚ-R 2888-1 ze dne 10.3.1998, PM 17.4.1998 nebyl žadatel uznán vlastníkem 
pozemku PK p. č. 89/13 v k. ú. Čestlice.  
 
K. ú. Mělník 
Podle námi dostupných grafických podkladů pozemky KN uvedené na LV č. 8808 pro k. ú. Mělník 
odpovídají pozemkům dle PK p. č. 4097/2, 4098, 4099/23 a 8042/9  v k. ú. Mělník. 
 
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. 4097/2, 4098, 
4099/23 a 8042/9  v k. ú. Mělník.  
 
Dle sdělení Pobočky Mělník 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. 4097/2, 4098, 4099/23 a 8042/9  v k. ú. Mělník. 
 
K. ú. Řepy 
Podle námi dostupných grafických podkladů pozemky KN uvedené na LV č. 1207 pro k. ú. Řepy 
odpovídají pozemkům dle PK p. č. 340, 341 a 344/6  v k. ú. Řepy . 
344/1 
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. 340, 341, 344/6 a 
Pozemek PK p. č. 344/1 v k. ú. Řepy byl předmětem výzvy Kongregace Milosrdných sester sv. Karl 
Boromejského  k vydání pozemku. 
Rozhodnutím č.j. SPU 666536/2015 ze dne 21.12.2015, PM 28.12.2015, byl zamítnutý návrh na 
vydání kromě jiných pozemku PK p. č. 344/1 v k. ú. Řepy.  
Rozhodnutím č.j. SPU 526082/2015 ze dne 9.10.2015, PM 31.10.2015 bylo zastaveno řízení o návrhu 
na vydání kromě jiných pozemku PK p. č. 344/1 v k. ú. Řepy. 
 
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. 340, 341, 344/6 a 
344/1 v k. ú. Řepy . 
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Toto sdělení je pouze informativního charakteru.  Pokud by žadateli nestačilo toto informativní sdělení, 
bylo by potřeba pro upřesnění podání informace doložit výpis z pozemkové knihy s označením  PK  
pozemků a se zápisem  posledního vlastníka pozemku, před  převodem pozemku do vlastnictví čsl. 
státu. 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
Ing. Jiří Veselý 
ředitel  
Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha 
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