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Sdělení k žádosti 
 
Dne 28. 8. 2018 obdržel Státní pozemkový úřad (dále jen „pozemkový úřad“) Vaši žádost o vyjádření 
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“), a to na pozemky parc. č. 1980 (PK 1980) 
a parc. č.  2545/143 (PK 2545/56) v k.ú. Krásná pod Lysou horou. 
 
Po prověření sdělujeme, že ve smyslu zákona o půdě nebyl k označeným pozemkům dohledán 
uplatněný restituční nárok. 
 
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 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Moravskoslezský kraj 
 
Za správnost: Mgr. Jan Šádek 
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