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Sdělení k žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím 
 
Vážený pane magistře, 
 
k Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ze dne 24. 7. 2018, doručené zdejšímu úřadu prostřednictvím DS z49per3 dne 24. 7. 2018, sdělujeme 
následující: 
 
Zdejší úřad neeviduje u pozemku parc. č. 114/6 v k.ú. Mokrouše nevyřízené restituční nároky dle 
zákona č. 229/1991 Sb., ani žádnou dosud nevyřízenou výzvu oprávněné osoby na vydání pozemku 
dle zákona č. 428/2012 Sb. Současně s uvedeným upozorňujeme, že toto sdělení je nutné považovat 
pouze za informativní, a to s ohledem na skutečnost, že 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 předmět Vaší žádosti je vymezen pouze ve stavu stávajícího katastru nemovitostí, bez doložení 
aktuálního srovnávacího sestavení parcel na lustrum Pozemkové knihy, včetně vyznačení přídělů.  
Dále sdělujeme, že v k. ú. Mokrouše neprobíhá a dosud neprobíhala pozemková úprava. Pozemek 
parc. č. 114/6 v k.ú. Mokrouše není ve smyslu ust. § 6 odst. 1) písm. e) zákona o SPÚ zemědělskými 
pozemkem ve vojenských újezdech a netvoří ve smyslu ust. § 6 odst. 1) písm. g) zákona o SPÚ rezervu 
státních pozemků. 
Dále sdělujeme, že v současné době nedisponujeme aktuálními vyjádřeními příslušných institucí 
pro možné provedení lustrace pozemku parc. č. 114/6 v k.ú. Mokrouše ve smyslu ust. § 6 zákona odst. 
1 písm. b), f) a d) zákona o SPÚ.   
Na pozemek není u zdejšího úřadu evidována žádná platná žádost podaná dle zákona o SPÚ ani 
žádost podaná dle zákona č. 92/1991 Sb. 
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Mgr. Petr Brož 
vedoucí oddělení pozemkových úprav 
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