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Vážený pane doktore, 
 
ve věci Vaší žádosti o poskytnutí úplných informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ze dne 1. února 2018 sdělujeme: 
 
K bodu 1. Vašeho dotazu: 
 
Z dokladů, které má Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj – Pobočka Domažlice k dnešnímu dni 
k dispozici,  vyplývá, že na pozemky v k. ú. Medná, uvedené v žádosti ze dne 1. 2. 2018, není 
u pozemkového úřadu evidována výzva dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi. 
 
K bodu 2. Vašeho dotazu: 
 
V k. ú. Medná jsou již zcela vyřízeny veškeré restituční nároky dle zákona č. 229/1991 Sb., v platném 
znění i dle zákona č. 243/1992 Sb., v platném znění. Tzn., že oba pozemky nejsou vyloučeny 
z převodu podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 503/2012 Sb., v platném znění. 
 
K bodu 4. Vašeho dotazu: 
 
Požadované pozemky nejsou vyloučeny z převodu podle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona o SPÚ. 
 
K bodu 9. Vašeho dotazu: 
 
U výše specifikovaných pozemků není uplatněn žádný nárokový převod. 
 
K bodu 13. Vašeho dotazu: 
 
U výše specifikovaných pozemků není uplatněna žádná žádost podle § 7 nebo 10 zákona o SPÚ. 
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K bodu 11. a 12. Vašeho dotazu: 
 
Dle zjištění z interních programů Státního pozemkového úřadu u předmětných pozemků evidujeme 
soudní spor u Okresního soudu v Domažlicích sp. zn. 4 C 18/2018, jehož usnesením ze dne 
30. 1. 2018 č. j. 4 C 18/2018-95 bylo nařízeno předběžné opatření. Předběžné opatření nám bylo 
doručeno na Krajský pozemkový úřad dne 30. 1. 2018. 
 
K bodu 3., 5., 6., 7., 8.,10. a 14. Vašeho dotazu:  
 
V návaznosti na doručené, shora uvedené, předběžné opatření byla obratem zahájena nová lustrace 
dle § 6 zákona č. 503/2012 Sb., bohužel za tak krátkou dobu není reálně možné zajistit kompletní 
lustraci pozemků. Sdělujeme tedy, že SPÚ prozatím nemá k dispozici aktuální kompletní lustrace obou 
pozemků dle § 6 zákona o SPÚ. 
 
Dále sdělujeme, že na předmětné pozemky v současné době neevidujeme žádné žádosti o převod, 
blokace ani omezení, které by bránily jejich převodu. 
Nejsou nám známy ani jiné důvody, které by bránily převodu výše specifikovaných pozemků.  
 
S pozdravem 
 

 

 

 

 .............................................................. 

 Ing. Jiří Papež 

 ředitel Krajského pozemkového úřadu 

 pro Plzeňský kraj 
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