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POSKYTNUTÍ INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU 
K INFORMACÍM, V PL.ZN. TÝKAJÍCÍ SE UPLATNĚNÝCH RESTITUČNÍCH NÁROKŮ NA 
POZEMKY V K.Ú. SMÍCHOV  

 
Dobrý den,   
 
k Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v pl.zn., zaevidované pod č.j. SPU 363160/2017 dne 7. 8. 2017 týkající se poskytnutí informací zda byly 
vzneseny restituční nároky nebo o doposud probíhajících restitučních řízeních dle zákonů č. 229/1991 Sb. a 
428/2012 Sb., v pl.zn., k pozemkům PK 2881 a 2882 dle KN 2881/1, 2881/2, 2881/3 a 4880/2 vše v k.ú. 
Smíchov sdělujeme následující: 
 
do působnosti Státního pozemkového úřadu mimo jiné náleží vyřizování restitučních řízení podle zákonů 
229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 428/2012 Sb., v pl.zn., o majetkovém vyrovnání s církvemi a 
náboženskými společnostmi. Poskytovaná Informace k předmětné žádosti se týká pouze těchto zákonů. Jiné 
restituční zákony nespadají do působnosti SPÚ ani nebyly v působnosti dřívějších pozemkových úřadů.   
 
Databáze našeho úřadu je vedena podle původních vlastníků pozemků, z jejichž původního vlastnictví by tyto 
pozemky mohly být převedeny do vlastnictví státu a dále podle původního označení pozemků. Původní 
vlastníky je možné zjistit z výpisů pozemkových knih příslušného katastrálního pracoviště  týkajících se 
dotazovaných pozemků.   
 
Z tohoto důvodu je poskytovaná informace pouze informativního charakteru. Pro poskytnutí přesné 
informace je třeba doložit výpis z pozemkových knih, příp. doklad o převodu těchto pozemků do 
vlastnictví čsl. státu, ze kterých bude patrný původní vlastník převáděných pozemků a původní 
označení převáděných pozemků.  Jakmile doplníte žádost o uvedení původních vlastníků budeme 
dotazované pozemky prověřovat znovu.         
 
Podle mapové situace ĆUZK odpovídají pozemky PK 2881 a 2882 dle původního označení částem pozemků 
KN 2881/1, 2881/2, 2881/3 a 4880/2 v k.ú. Smíchov.  
 
Z databáze Státního pozemkového úřadu ke dnešnímu dni nevyplývá, že by na pozemky PK 2881 a 2882 a 
související pozemky KN 2881/1, 2881/2, 2881/3 a 4880/2 v k.ú. Smíchov  byl u Státního pozemkového úřadu 
evidován uplatněný restituční nárok podle zákonů č. 428/2012 Sb., v pl.zn. a  č. 229/1991 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.    
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