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Vyřízení žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
Vážení, 
  
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj obdržel Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou eviduje 
pod sp. zn. SPU 098120/2019. Předmětem žádosti je poskytnutí informací o existenci restitučních 
nároků na parcely p.č. 1583/188, p.č. 1583/398, p.č. 1586/45 (součástí pozemku je stavba), 
p.č. 1586/406, p.č. 1716/48, p.č. 1716/51, p.č. 1716/52 a p.č. 1716/175 v katastrálním území 
Rochlice u Liberce. Uvedené parcely tvoří části parcel bývalého pozemkového katastru (dále jen PK) 
p.č. 588/1 v kat. území Rochlice u Liberce a p.č. 799 v kat. území Vratislavice.  
 
Parcela PK p.č. 588/1 patřila do zem. přídělu č. 10 v kat. území Rochlice u Liberce. Na tento příděl byl 
uplatněn u Pozemkového úřadu Liberec  restituční nárok fyzických osob vyplývající ze zákona 
č. 229/91 Sb. v platném znění. Pozemkový úřad rozhodnutím č.j. PÚ-R-3298/94/Pe, ze dne 
27.10.1994, nevydal uvedenou parcelu do vlastnictví oprávněné osoby. Rozhodnutí nabylo právní 
moci dne 26.11.1996. 
 
Parcela PK p.č. 799 byla součástí zem. přídělu č. 22 v kat. území Vratislavice. Na tento příděl byl 
uplatněn u Pozemkového úřadu Liberec  restituční nárok fyzických osob vyplývající ze zákona 
č. 229/91 Sb. v platném znění. Pozemkový úřad rozhodnutím č.j. PÚ-R-1061/93/Še, ze dne 14.6.1993 
(právní moc dne 21.7.1993) a rozhodnutím č.j. PÚ-R-1239/93/Še, ze dne 30.11.1993 (právní moc dne 
3.12.1993), nevydal předmětné části uvedené parcely do vlastnictví oprávněné osoby.  
 
Dále Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj sděluje, že ve své databázi neeviduje výzvu k vydání 
předmětných nemovitostí, podanou dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a 
náboženskými společnostmi. Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že Státní pozemkový úřad nemá 
možnost prověřit, zda byly podány písemné výzvy k vydání věci oprávněnými osobami u jiných 
povinných osob, popř. zda byly podány u věcně a místně příslušných soudů návrhy ve smyslu § 10 
odst. 4 zákona č. 428/2012 Sb. nebo návrhy dle § 18 odst. 1 a odst. 8 zákona č. 428/2012 Sb., neboť 
k tomu nemá zákonnou pravomoc.  
 
S pozdravem      
 

 
 
 
 
 

        
Ing. Bohuslav Kabátek 
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj 

 

JAN EVAN, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ s.r.o. 

Na Florenci 2116/15 

110 00 Praha 1 
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