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Vyřízení žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
Vážení, 
  
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj obdržel Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou eviduje 
pod sp. zn. SZ SPU 093241/2018. Předmětem žádosti je poskytnutí informací o vznesených 
restitučních nárocích na parcely p.č. 782/81, p.č. 782/102 (součástí je stavba bez č.p./č.e), 
p.č.  782/109, p.č. 782/110, p.č. 782/111 (součástí je stavba pro administrativu č.p. 500), 
p.č.  782/112 (součástí je stavba bez č.p./č.e.), p.č. 1048/33, p.č. 1062 a p.č. 1063/1 v katastrálním 
území Doubí u Liberce. Uvedené parcely tvoří části parcel bývalého pozemkového katastru (dále jen 
PK) p.č. 347, p.č. 354/2, p.č. 402/2, p.č. 403, p.č. 404, p.č. 411, p.č. 413, p.č. 415, p.č. 416, p.č. 
417/2 a p.č. 417/3  v kat. území Doubí u Liberce.  
 
Parcely PK p.č. 347 a p.č. 354/2 patřily do zem. přídělu č. 18 v kat. území Doubí u Liberce. Na tento 
příděl byl uplatněn u Pozemkového úřadu Liberec  restituční nárok fyzických osob vyplývající ze 
zákona č. 229/91 Sb. v platném znění. Pozemkový úřad rozhodnutím č.j. PÚ-R-1132/93-Fa, ze dne 
16.7.1993, vydal uvedené parcely do vlastnictví oprávněné osoby. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 
6.8.1993. 
 
Parcely PK p.č. 403 a p.č. 404 v kat. území Doubí u Liberce byly součástí zem. přídělu č. 13 v kat. 
území Doubí u Liberce. Na tento příděl byl uplatněn u Pozemkového úřadu Liberec  restituční nárok 
fyzických osob vyplývající ze zákona č. 229/91 Sb. v platném znění. Pozemkový úřad rozhodnutím č.j. 
PÚ-R-572/93-Fa, ze dne 18.1.1993, vydal uvedené parcely do vlastnictví oprávněné osoby. 
Rozhodnutí nabylo právní moci dne 5.2.1993. 
 
Parcely PK p.č. 402/2, p.č. 411, p.č. 413,  p.č. 417/2 a p.č. 417/3 v kat. území Doubí u Liberce byly 
součástí zem. přídělu č. 29 v kat. území Doubí u Liberce. Na tento příděl byl uplatněn u Pozemkového 
úřadu Liberec  restituční nárok fyzických osob vyplývající ze zákona č. 229/91 Sb. v platném znění. 
Pozemkový úřad rozhodnutím č.j. PÚ-R-1320/93/Ch, ze dne 18.11.1993, vydal uvedené parcely 
do vlastnictví oprávněných osob. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.12.1993. 
 
Na parcely PK p.č. 415 a p.č. 416 v kat. území Doubí u Liberce nebyl nalezen v databázi Krajského 
pozemkového úřadu pro Liberecký kraj uplatněný restituční nárok fyzických osob vyplývající 
ze zákona č. 229/91 Sb. v platném znění a ze zákona č. 243/92 Sb. v platném znění. 
 
Dále Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj sděluje, že ve své databázi neeviduje výzvu k vydání 
předmětných nemovitostí, podanou dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a 
náboženskými společnostmi. Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že Státní pozemkový úřad nemá 
možnost prověřit, zda byly podány písemné výzvy k vydání věci oprávněnými osobami u jiných 
povinných osob, popř. zda byly podány u věcně a místně příslušných soudů návrhy ve smyslu § 10 
odst. 4 zákona č. 428/2012 Sb. nebo návrhy dle § 18 odst. 1 a odst. 8 zákona č. 428/2012 Sb., neboť 
k tomu nemá zákonnou pravomoc.  

Mgr. Vladimír Štekl 

Antonína Slavíka 1313/7 

602 00 Brno, Černá Pole 

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
 Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774  

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,  U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec 
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Nároky, které mohly být uplatněny dle dalších restitučních zákonů, nemá možnost  Krajský 
pozemkový úřad pro Liberecký kraj prověřit.  
 
S pozdravem      
 

 
 
 
 
 
 

        
Ing. Bohuslav Kabátek 
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj 
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