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Sdělení k žádosti podané ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím 
 
 
Vážený pane, 
 
k Vaší žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 
19. července 2018, doručené zdejšímu úřadu prostřednictvím DS z49per3 dne 19. 7. 2018, kterou 
žádáte o vyjádření, zda v minulosti nebo v současné době je vedeno restituční řízení, či zda jsou 
uplatňovány jiné restituční nároky podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě 
a jinému zemědělskému majetku, které by se jakýmkoliv způsobem dotýkali nemovitostí vedených 
na listu vlastnictví č. 8922, 9305, 8823, 8683, 955 a 9949 pro katastrální území Skvrňany nebo 
jakékoliv z nemovitostí vedených na listu vlastnictví č. 41205 pro katastrální území Plzeň nebo 
pozemku parc. č. 8455/75 v katastrálním území Plzeň, zapsaného na listu vlastnictví č. 38895 
pro katastrální území Plzeň, sdělujeme následující: 
 
V katastrálním území Skvrňany a Plzeň zdejší úřad neeviduje žádný dosud nevyřízený restituční nárok 
uplatněný podle zákona č. 229/1991 Sb. V obou katastrech jsou veškeré restituční nároky uplatněné 
dle zákona č. 229/1991 Sb. o  úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, 
ukončené. 
 
S pozdravem 
 

 

 

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

Mgr. Petr Brož 
vedoucí oddělení pozemkových úprav 
a zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj 
Státního pozemkového úřadu 
  

 
Příloha/Přílohy 
 

Na vědomí/Rozdělovník 
Na vědomí: SPÚ, Odbor zastupování státu a legislativy - interně 

Jaroslav Lepka 

CMS Cameron McKenna Naborro 
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