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Poskytnutí informace 
 
Dne 24. 7. 2018 obdržel Státní pozemkový úřad (dále jen „pozemkový úřad“) Vaše doplnění k původní 
žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, ve věci vyjádření se k existenci restitučních nároků dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o půdě“), a dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o církevních restitucích“), k pozemkům 
parc. č. st. 455/3, parc. č. st. 455/4, parc. č. st. 455/5, parc. č. st. 4396, parc. č. st. 4397/1, parc. č. 
756/1, parc. č.  757/1, parc. č. 757/3, parc. č. 757/5, parc. č. 757/10, parc. č. 757/14, parc. č. 757/19, 
parc. č. 1098/4 a parc. č. 4413 (dříve PK č. st. 455, č. 757/1, č. 757/2, č. 766/4, č. 756, č. 1098/2) 
v k.ú. Zábřeh nad Odrou. 
 
Po prověření sdělujeme, že ve smyslu zákona o půdě nebyl k označeným pozemkům dohledán 
uplatněný restituční nárok. Dále sdělujeme, že v tomto katastrálním území jsou všechny restituční 
nároky dle zákona o půdě pravomocně ukončeny a založeny do archivu správního orgánu. 
 
Dále sdělujeme, že údaje o pozemcích, k jejichž vydání církve a náboženské společnosti podaly 
výzvy, jsou zveřejňovány na našich webových stránkách. Označení pozemků je uváděno v podobě, 
v jaké se nachází ve výzvách (většinou PK stav). Pro snadnější orientaci si Vám uvádíme přímý 
odkaz: https://www.spucr.cz/restituce/cirkevni-restituce/informace-o-podanych-vyzvach-a-dohodach. 
 
Po prověření údajů, které se nachází na našich webových stránkách a našich interních tabulkách, 
sdělujeme, že ve smyslu zákona o církevních restitucích nebyl dohledán uplatněný restituční 
nárok.  
 
Nad rámec uvedeného upozorňujeme, že pozemkový úřad nezjišťuje, neprověřuje ani nepotvrzuje, 
zda byla podána písemná výzva k vydání věci kterou oprávněnou osobou a u které povinné osoby, 
popř. zda byl podán u věcně a místně příslušného soudu návrh ve smyslu ust. § 10 odst. 4 zákona 
o církevních restitucích, neboť k tomu nemá zákonnou pravomoc. 
 
S pozdravem  
 
(„otisk úředního razítka“) 
 
 
Mgr. Dana Lišková v.r. 
ředitelka  
Krajského pozemkového úřadu 
pro Moravskoslezský kraj 
 
Za správnost: Mgr. Jan Šádek 

DATOVÁ ZPRÁVA 

 

HAVEL & PARTNERS 

Advokátní kancelář 

Na Florenci 2116/15 

110 00 Praha 1 

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

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 2 
 
 


		2018-08-22T10:17:15+0200
	Mgr. Dana Lišková a0888ab56e9a00b3ac12f392a1ea32e4189ed7ac




