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VYJÁDŘENÍ K ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACE PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. 
 
Vážená paní magistro, 
 
k Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ze dne 23. 5. 2018, sdělujeme následující: 
 
K bodu a) Vaší žádosti: 
Sdělujeme, že v katastrálním území Přeštice jsou veškeré restituční nároky uplatněné 
dle zákona č. 229/1991 Sb. o  úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, ukončené. 
 
Dále sdělujeme, že Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj neeviduje k nemovitostem 
v katastrálním území Přeštice uvedeným ve Vaší žádosti ze dne 23. 5. 2018 výzvy 
oprávněných osob na vydání pozemků dle zákona č. 428/2012 Sb.  
 
Současně s uvedeným sdělujeme, že výše uvedenou informaci, tj. že Vaší žádostí ze dne 
23. 5. 2018 vymezené pozemky v k. ú. Přeštice nejsou předmětem námi evidované výzvy, 
nelze bez dalšího jednoznačně potvrdit, neboť výzvy oprávněných osob byly podávány 
s odkazem na pozemky specifikované parcelními čísly dle stavu v době, kdy se staly 
předmětem majetkové křivdy (tj. jako číslo parcelní pozemku dle PK, popřípadě jako číslo 
grafického přídělu) a seznam pozemků uvedený ve Vaší žádost ze dne 23. 5. 2018 uvádí 
pouze stav stávajícího katastru nemovitostí, bez doložení aktuálního srovnávacího sestavení 
parcel na lustrum Pozemkové knihy, včetně vyznačení přídělů. 
 
K bodu b) a c) Vaší žádosti: 
Sdělujeme, že pokud nadále požadujete vyjádření ke konkrétním pozemkům, je k zajištění 
požadované informace nutné doložit aktuální srovnávací sestavení parcel na lustrum 
Pozemkové knihy včetně vyznačení přídělů, grafický přídělový plán, seznam přídělců 
a knihovní vložky na parcely pozemkového katastru.  
 
S pozdravem 
 
Ing. Jiří Papež 
ředitel  
Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj 
 
Na vědomí: SPÚ, Odbor zastupování státu a legislativy - interně 
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