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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, 

 

Státní  pozemkový  úřad  obdržel  Vaši  žádost  o  poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn., zaevidovanou pod č.j. SPU 

107922/2019 dne 18. 3. 2019  ve věci poskytnutí informace ohledně vznesených restitučních 

nároků  dle zákonů č. 229/1991 Sb. a 428/2012 Sb., v pl.zn., týkající se pozemků KN p. č. 4729, 

4730, 4731 a 4740, které dle dostupných mapových podkladů ČUZK vznikly z  PK p. č. 4729, 

4730, 4731, 4740  v k. ú. Smíchov, zapsaných na LV č. 3117, k. ú. Smíchov, obec Praha.  

 

Žádosti o restituci nemovitostí podle zákona č. 229/1991 Sb., v pl. zn., Státní pozemkový úřad 

eviduje podle 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).  

 

K podané žádosti na pozemek KN p. č. 4729, 4730, 4731 a 4740  ( PK 4729, 4730, 4731, 4740 )     

sdělujeme:  

 

Na pozemek PK  p..č. 4729  k.ú. Smíchov byl uplatněn restituční nárok vedený v interní evidenci 

žádostí pod č.j. PÚ 1854/01, na pozemky PK p. č. 4730, 4731 a 4740 byl uplatněn restituční nárok 

vedený v interní evidenci žádostí pod č.j. PÚ 1854/01, PÚ 2130/96 a PÚ 1107/92/2. 

 

Řízení č.j. PÚ 1854/01 

Dne 11.3.2015 bylo vydáno rozhodnutí č.j. PÚ 1854/01/3 (PM 18. 3. 2015), kterým byl vydán ideální 

podíl 4/75 pozemku KN p. č. 4733/10, ostatní plocha o výměře 2 137 m2.  

(Dle PK se jednalo o část pozemku p. č. 4731, role, p. č. 4732, pastvina, p. č.  4733, louka a p. č. 

4734, pastvina.) 

 

Dne 16.7.2018 bylo vydáno rozhodnutí č.j. PÚ 1854/01/17 (PM 18.7.2018), kterým nebyl vydán 

ideální podíl 4/75 pozemku dle PK p. č. 4729, Stavební parcela o výměře 1 799 m2 s domem čp. 120 

(dle KN p. č. 4729, zast. plocha). Oprávněné osobě byla přiznána náhrada. 

 

 

Mgr. Maxim Hirsch, LL.M. 

Advokát 

Velehradská 88/1 

130 00   Praha 3 
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Dne 17.9.2018 bylo vydáno rozhodnutí PÚ 1854/01/19 (PM 19.9.2018), kterým nebyl vydán ideální 

podíl 4/75 pozemku dle PK p. č. 4730, zahrada o výměře 1 049 m2 (dle KN p. č.  4730, zastavěná 

plocha), pozemku dle PK p. č. 4740, pastvina o výměře 970 m2 (dle KN p. č. 4740, ostatní  plocha). 

Oprávněné osobě byla přiznána náhrada. 

 

Dne 5. 12. 2018 bylo vydáno rozhodnutí č.j. PÚ 1854/01/22 (PM 13.12.2018), kterým nebyl vydán 

ideální podíl 4/75 pozemku dle PK část p. č. 4731, role o výměře 2 083 m2 (dle KN p. č. 4731, ostatní 

plocha). Oprávněné osobě byla přiznána náhrada. 

 

Restituční řízení PÚ 1854/01 není ukončeno. 

 

Řízení č.j. PÚ 2130/96 

Dne 13.3.2003 bylo vydáno rozhodnutí č.j. PÚ 2130/96 (PM 21.3.2003), kterým nebyl vydán ideální 

podíl 1/18 pozemku PK p. č. 4731, zapsané v kn. vl. č. 789, pozemkové knihy pro k. ú. Smíchov. 

Oprávněné osobě nebyla přiznána náhrada. 

 

Dne 13.6.2011 bylo vydáno rozhodnutí č.j. PÚ 2130/96/1 (PM 30.6.2011), kterým byl zamítnut 

restituční nárok na  vrácení vlastnických práv a vydání nemovitostí zapsaných v kn. vl. č. 789 

zemských desek pro k. ú. Smíchov, v ideálním podílu 1/18. 

 

        Restituční řízení č.j. PÚ 2130/96 bylo ukončeno. 

 

Řízení č.j. PÚ 1107/92/2 

Dne 4.6.1993 bylo vydáno rozhodnutí č.j. PÚ 9462/93 (PM 29.6.1993), kterým byla schválena dohoda 

o vydání ideálního podílu 43/72 k pozemku KN p. č. 4731, ostatní plocha o výměře 2 093 m2. 

 

Dne 30.6.1995 bylo vydáno rozhodnutí č.j. PÚ 1107/92 (PM 28.8.1995), kterým byl vydán ideální 

podíl 43/72 pozemku KN p. č. 4730, ostatní plocha o výměře 1 049 m2 a pozemku KN p. č. 4740, 

ostatní plocha o výměře 970 m2. 

 

Dne 11.3.2015 bylo vydáno rozhodnutí č.j. PÚ 1107/92/14 (PM 19.3.2015), kterým byl vydán ideální 

podíl 1/24 a 5/36 pozemku dle KN p. č. 4733/10, ostatní plocha o výměře 2 137 m2 (dle PK část p. č. 

4731, role 4732, pastvina, 4733, louka, 4734, pastvina). 

 

Dne 5.12.2018 bylo vydáno rozhodnutí č.j. PÚ 1107/92/28 (PM 13.12.2018), kterým nebyl vydán 

ideální podíl 1/24 a 5/36 pozemku dle PK část. p. č. 4731, role o výměře 2 083 m2 (dle KN p. č. 4731, 

ostatní plocha. Oprávněné osobě nebyla přiznána náhrada. 

 

Restituční řízení č.j. PÚ 1107/92/2 není ukončeno. 

 

K dnešnímu datu neevidujeme žádosti o vydání výše uvedených pozemků v k.ú. Smíchov podle 

zákona č. 428/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

S pozdravem  

  

  

 

Ing. Jiří Veselý  

ředitel  

Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha  
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