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Vážený pane doktore, 
 
ve věci Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ze dne 27. července 2018 sdělujeme: 
 
K bodu 1. Vašeho dotazu: 
 
Sdělujeme, že zdejší úřad neeviduje k nemovitostem uvedeným ve Vaší žádosti ze dne 27. července  
2018 výzvy oprávněných osob na vydání pozemků dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém 
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. 
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 seznam pozemků uvedený ve Vaší žádost ze dne 27. 7. 2018 uvádí 
pouze stav stávajícího katastru nemovitostí, bez doložení aktuálního srovnávacího sestavení parcel 
na lustrum Pozemkové knihy, včetně vyznačení přídělů. 
 
K bodu 2. Vašeho dotazu: 
 
Sdělujeme, že  v katastrálním území Holubeč a Svržno 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  pozemky uvedené ve Vaší žádosti ze dne 27. 7. 2018 nejsou vyloučeny z převodu podle § 6 
odst. 1 písm. a) zákona č. 503/2012 Sb., v platném znění. 
 
K bodu 3., 5., 6, 7. Vašeho dotazu: 
Sdělujeme, že dle námi dostupných vyjádření příslušných institucí  jsou celé pozemky parc. č. 481, 
617 a 700/1  k. ú. Svržno vyloučeny z převodu a to ve smyslu ust. § 6 odst. 1 písm. b) zákona o SPÚ.  
 
K bodu 4. Vašeho dotazu: 
 
Pozemky v k.ú. Holubeč uvedené ve Vaší žádosti ze dne 27. 7. 2018 nejsou vyloučeny z převodu 
podle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona o SPÚ. 
 
Pozemky v k.ú. Svržno uvedené ve Vaší žádosti ze dne 27. 7. 2018 nejsou sice vyloučeny z převodu 
podle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 503/2012 Sb. v planém znění, ale s ohledem na malou výměru 
státní půdy v tomto katastrálním území je pozemková parcela KN číslo 617 v k.ú. Svržno potřebná 
pro pozemkové úpravy, tzn., že tento pozemek, bude potřebný pro společná zařízení. 

JUDr. Jiří Hartmann 

Sokolovská  5/49 

186 00 Praha 8 – Karlín 
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K bodu 8. Vašeho dotazu: 
Sdělujeme, že pozemky uvedené ve Vaší žádosti ze dne 27. 7. 2018 netvoří rezervu státních pozemků 
ve smyslu ust. § 6 odst. 1 písm g) zákona o SPÚ. 
 
K bodu 9. Vašeho dotazu: 
 
Sdělujeme, že na pozemky uvedené ve Vaší žádosti ze dne 27. 7. 2018 nebyl třetí osobou uplatněn  
nárokový převod. 
 
K bodu 13. Vašeho dotazu: 
 
Sdělujeme, že u pozemků uvedených ve Vaší žádosti ze dne 27. 7. 2018 není zdejším úřadem 
evidována žádost obce o převod některého z pozemků ve smyslu ust. § 7 nebo 10 zákona o SPÚ. 
 
 
K bodu 11. a 12. Vašeho dotazu: 
 
Dle zjištění z interních programů Státního pozemkového úřadu u předmětných pozemků evidujeme 
soudní spor vedený u Okresního soudu v Domažlicích sp. zn. 4 C 123/2018.  
 
S pozdravem 
 

 

 

 

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

 Ing. Jiří Papež 

 ředitel Krajského pozemkového úřadu 

 pro Plzeňský kraj 

 

 

 

 

 

 

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

 


