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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, 
v pl.zn., týkající se pozemků 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 454826/2018 dne 5. 10. 2018 ve 
věci poskytnutí informací o evidovaných restitučních nárocích podle zákonů č. 229/1991 
Sb., 243/1992 Sb. a 212/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k následujícím pozemkům 
a stavbám zapsaným na LV č. 3676 v k.ú. Smíchov  
 
- pozemek parc. č. 562, jehož součástí je stavba, Smíchov, č.p. 510 (bytový dům);    
- pozemek parc. č. 563, jehož součástí je stavba, Smíchov, č.p. 45 (bytový dům);    
- pozemek parc. č. 564;   
- pozemek parc. č. 566/1, jehož součástí je stavba, budova bez č.p./č.e. (objekt občanské   
  vybavenosti);   
- pozemek parc. č. 566/2, jehož součástí je stavba, Smíchov, č.p. 2860 jiná stavba);  
- pozemek parc. č. 566/3, jehož součástí je stavba, budova bez č.p./č.e. (objekt občanské  
  vybavenosti);  
- pozemek parc. č. 567/1;   
- pozemek parc. č. 567/2, jehož součástí je stavba, budova bez č.p./č.e. (jiná stavba). 
 
sdělujeme: 
 
evidence uplatněných nároků podle zákonů č. 229/1991 Sb., 243/1992 Sb. a 212/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, je u našeho úřadu vedena podle žadatelů a původních 
vlastníků pozemků podle bývalého pozemkového katastru, respektive dle zjednodušené 
evidence. Podle současného stavu jednotlivé pozemky evidovány nejsou. Z orientačního 
porovnání map bývalého pozemkového katastru a současného katastru nemovitostí na 
webu ČUZK vyšlo najevo, že pozemky KN pozemky, které uvádíte v žádosti, by mohly 
odpovídat pozemkům podle bývalého pozemkového katastru PK 562, 563, 564, 565, 567, 
5041, 566/1, 566/2 a 5042/2 v k.ú. Smíchov. Ověřovali jsme proto uplatnění restitučních 
nároků dle uvedených zákonů k těmto PK pozemkům s tím, že bylo přihlédnuto k označení 
pozemků KN uvedených v žádosti. 
 
V naší evidenci uplatněných restitučních nároků podle zákonů č. 229/1991 Sb., 243/1992 
Sb. a 212/2000 Sb. nebyly ke dnešnímu dni zjištěny ke všem výše uvedeným pozemkům 
uplatněná restituční podání.   
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K rukám Báry Piskačové 
28. října 767/12 
110 00 Praha 1 – Nové Město 

mailto:p.neustupova@spucr.cz


 

 

2 / 2 

 

 
Toto sdělení je pouze informativního charakteru. Pro upřesnění podání informace bychom 
potřebovali doložit výpis z pozemkové knihy s označením konkrétních PK pozemků a se 
zápisem původního posledního vlastníka předmětných pozemků, které by byly převáděny 
do vlastnictví čsl. státu.   
Pokud by žadateli nestačilo toto informativní sdělení, pak na základě doplnění žádosti, 
případně nové žádosti, poskytneme upřesňující informaci. 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Veselý 
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha 
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