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Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - sdělení ve věci vadně provedené 
lustrace

Vážený pane,

dne 11.8. 2022 byla Krajskému pozemkovému úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 
(dále též ,,KPÚ“) doručena Vaše žádost podaná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění (dále též ,,lnfZ“), zaevidovaná pod č. j. SPU 
290887/2022, kterou požadujete:

-informaci o tom, kdo prováděl lustraci pozemků v r. 1974 a způsobil vymazání parcel KN 
417/2 gř. př v k.ú. Švihov u Rakovníka a přídělové parcely č. 3 o výměře 343 m2 z nabídky 
mapových podkladů.

KPÚ k žádosti sděluje následující:

Do působnosti Státního pozemkového úřadu mimo jiné náleží vyřizování restitučních řízení 
podle zákonů č. 229/1991 Sb., 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. 
a pozemkových úpravách podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách 
a pozemkových úřadech. Státní pozemkový úřad není kompetentní jakkoliv zasahovat do 
přídělových mapových podkladů. Evidence informací, týkající se jednotlivých pozemků 
katastru nemovitostí je vedena pouze Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Rakovník, který disponuje doklady ohledně vývoje parcel a má ve své kompetenci 
požadované informace sdělovat.

K parcele parc.č. 3 v k. ú. Švihov u Rakovníka pro úplnost uvádíme dle podkladů z restitučního 
spisu následující: pozemek dle pozemkového katastru (PK) parc.č. 3 byl původně zapsán ve 
vložce č. 250 ve vlastnictví fyzických osob. Přídělovou listinou č. 17 přešla část pozemků, 
zapsaných v této knihovní vložce, na stát. Na tyto pozemky byla uplatněna restituční žádost.
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Parcela parc.č. 3 však předmětem uplatněného nároku nebyla, jelikož nikdy do vlastnictví státu 
nepřešla (což dokládají podklady z katastrálního úřadu), zůstala ve vlastnictví fyzických osob 
a byla předmětem dědického řízení.

Z orientačního porovnání map bývalého pozemkového katastru a současného katastru 
nemovitostí na webu ČUZK je patrno, že pozemek dle katastru nemovitostí (KN) 417/2 je 
evidován. Pozemek KN 417/2 je ve vlastnictví fyzické osoby, nebyl předmětem restitučního 
řízení.

K druhé části žádosti:
jak bylo naloženo s dokladovanou parcelou č.4 a 7 vše k. ú. Švihov u Rakovníka

KPÚ k žádosti plně odkazuje na odpověď ze dne 18. 5. 2021. Pozemky dle pozemkového 
katastru (PK) parc.č. st. 4 a 7 byly sloučena do pozemku dle katastru nemovitostí (KN) st. 4/1, 
který je ve vlastnictví fyzické osoby. Tyto pozemky nebyly předmětem restitučního řízení, 
jelikož nikdy nepřešly do vlastnictví státu a zůstaly ve vlastnictví fyzických osob.

Pozemkový úřad nedisponuje doklady, na základě kterých došlo k zániku nebo k převodům 
pozemků mezi fyzickými osobami, nemá ani ve své kompetenci tyto informace veřejnosti 
poskytovat.

S pozdravem

Ing. Jiří Veselý 
ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha
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