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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl. zn.
tykající informací o rozhodnutí č.j. R V 454/94 ze dne 30.12.1994

Dobrý den,
k Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v pl.zn., zaevidované dne 30.6. 2021 pod č.j. SPU 241689/2021 ve věci poskytnutí informací
o rozhodnutí R V 454/94 ze dne 30.12.1994, konkrétně o objasnění bodů č. 1) - 5) uvedených v žádosti.
Vám sdělujeme k bodům;
1),2),3) Uvedené číselné označení rozhodnutí „R V 454/94“ naznačuje, že nebylo vydáno v roce 1974,
ale v roce 1994. Rozhodnutí označené jako „R V 454/94 z roku 1974 dle názoru Pobočky, ani nemohlo
být pozemkovým úřadem vydáno, když soustava pozemkových úřadů vznikla až v roce 1991. Z totožného
důvodu nemohlo být vydáno ani rozhodnutí R V 454/74 ze dne 30.12.1974. Domníváme se, že Katastrální
pracoviště Příbram zřejmě nedopatřením uvedlo chybně rok vydání rozhodnutí jako „30.12.1974“ namísto
„30. 12. 1994“. Informace požadovaně v bodě č. 1, 2 a 3 tudíž nemůžou být s ohledem na neexistenci
rozhodnutí poskytnuty.
K rozhodnutí označenému jako R V 454/94 ze dne 30. 12. 1994 blíže viz bod č. 4.
4) Rozhodnutí Okresního úřadu Příbram, pozemkového úřadu existuje a bylo vydáno dne 30.12.1994 č.j.
3050/92- 351, R V 454/94 a kopie okruhu účastníků a kopie nemovitostí, o kterých bylo rozhodnuto při
řešení restitučního řízení, včetně LV, Vám byly zaslány spolu s odpovědí k Vaší žádosti ze dne 28.6.2021,
proto je opakovaně již nezasíláme.
Rozhodnutí R V 83/98 existuje a bylo jím dne 5.5.1998 rozhodnuto o nemovitostech v katastrálním území
Libčice u Nechválíc, obec Nechválíce, ve prospěch restituentů. Obsahem jsou nemovitosti dle
pozemkověho katastru 71, 77, 78, 79, 121/2, 122, 267/2, 271/2, 272/1, 286/1, 287, 272/2, 271/3, 267/3,
286/2, 128, 129 a dle KN 272/1, 119/2, 274 a 275. Nemovitosti byly zapsány na LV 2, 3 a 37. Účastníky
řízení jsou Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Příbram, Myslivecké sdružení Nechválíce, Lesy ČR,
Lesní správa Milevsko, Zemědělské družstvo Nechválíce a dále restituenti, jejichž jména, z důvodu
ochrany osobních údajů. Vám nemůžeme sdělit.
5) za Pobočku Příbram sdělujeme, že:
K restitučnímu nároku paní

bylo vydáno rozhodnutí č. j. 347/93 - 1561, R V 28/00.

K restitučnímu nároku pana
805/2017, R 9/2017).

bylo vydáno rozhodnutí č. j. SPU 542543/2017, (v evidenci pobočky

K dalším uvedeným osobám jménem /
nebylo dohledáno žádné rozhodnutí týkající se převodu nemovitosti.
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