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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, 
v pl.zn., týkající se nemovitostí 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 184847/2019 dne 6. 5. 2019 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. 4748/194 a 4673/10 v katastrálním území Smíchov, obec Praha, ke 
které Vám bylo dne 16. 4. 2019 zasláno stanovisko informativního charakteru pod č.j.  SPU 
160140/2019 sdělujeme: 
 
Evidence uplatněných nároků podle zákonů č. 229/1991 Sb. a 428/2012 Sb. 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 Vámi doplněných dokladů – grafických podkladů a výpisů z pozemkových knih – knihovní 
vložky č. S XXIX a knihovních vložek desk zemských č. 1304 a 789 pro k. ú. Smíchov je patrno, že 
pozemky KN  4748/194 a 4673/10 v k. ú. Smíchov odpovídají části pozemku podle bývalého  
pozemkového  katastru  PK 4673 v k. ú. Smíchov. Ověřovali jsme proto uplatnění restitučních nároků 
dle uvedených zákonů k těmto PK pozemkům s tím, že bylo přihlédnuto k označení KN pozemků 
uvedených v žádosti. 
 
V naší evidenci uplatněných restitučních nároků podle zákona č. 229/1991 Sb. bylo zjištěno, že na 
pozemek PK p. č.  4673 v k. ú. Smíchov byly uplatněny restituční nároky,  evidované SPÚ pod č.j. 
PÚ 1107/92/2 a  PÚ 1854/01, ke kterým sdělujeme:    
 
Č.j. PÚ 1107/92/2: 
- Nárok byl uplatněn na podíl 7/9  
- Rozhodnutím PÚ 2230/95 ze dne 23. 11. 1995 (PM 29. 12. 1995) byl vydán podíl id. 43/72 
pozemku KN 4673/1 o výměře 12 343 m2.  
- Rozhodnutím PÚ 1107/92/22 ze dne 5. 4. 2017 (PM 29. 4. 2017) bylo zastaveno řízení ve věci 
vydání podílu id. 1/24 + 5/36  pozemků KN 4673/1 m2 o výměře 12 030 m 2 v k.ú. Smíchov.  
- O nároku k pozemkům parc.č. dle KN 4673/10 a KN 4748/194, které byly odděleny z původního 
pozemku parc.č. KN 4673/1, doposud nebylo rozhodnuto. 

 

 
INVICTA, advokátní kancelář 
Mgr. Martin Mládek 
Ostrovní 2064/5 
110 00  Praha 1 
 
 
 



 

 

2 / 2 

 

 
 

 Č.j. PÚ 1854/01:  
- Nárok byl uplatněn na podíl 4/75  
- Rozhodnutím PÚ 1854/01/12 ze dne 5. 4. 2017 (PM 29. 4. 2017) bylo zastaveno řízení ve věci 
vydání podílu id. 4/75  pozemků KN 4673/1 o výměře 12 030 m2 v k.ú. Smíchov. 
- O nároku k pozemkům parc.č. dle KN 4673/10 a KN 4748/194, které byly odděleny z původního 
pozemku parc.č. KN 4673/1, doposud nebylo rozhodnuto. 
 
V naší evidenci uplatněných restitučních nároků podle zákona č. 428/2012 Sb. nebyly ke dnešnímu 
dni zjištěny ke všem výše uvedeným pozemkům uplatněná restituční podání.   
 
 
S pozdravem 
 
 
Ing. Jiří Veselý 
ředitel  
Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha 
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