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Sdělení k žádosti podané ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím 
 
Vážený pane magistře, 
 
k Vaší žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, doručené 
zdejšímu úřadu prostřednictvím DS z49per3 dne 21. 3. 2019, kterou žádáte o sdělení, zda 
k některému z pozemků v katastrálním území Plzeň 4, okres Plzeň – město, zapsanému ke dni 
18. 10. 2018 na LV č. 9296 pro k. ú. Plzeň 4 (kopie LV byla součástí přílohy žádosti), byly uplatněny 
restituční nároky dle restitučních zákonů, zejména pak na základě zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (zákon o půdě) a  zákona č. 428/2012 
Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů 
(zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), a pokud ano, kým byly 
nároky uplatněny a v jakém stádiu se tyto restituční nároky nachází, sdělujeme následující: 
 
V katastrálním území Plzeň 4, okres Plzeň – město, zdejší úřad neeviduje žádný dosud nevyřízený 
restituční nárok uplatněný podle zákona č. 229/1991 Sb. V tomto katastru jsou veškeré restituční 
nároky uplatněné dle zákona č. 229/1991 Sb., o  úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, vyřešeny. 
Současně sdělujeme, že u pozemků zapsaných ke dni 18. 10. 2018 na LV č. 9296 pro k.ú. Plzeň 4 
k dnešnímu dni neevidujeme  výzvu oprávněné osoby na vydání pozemků dle zákona č. 428/2012 
Sb.  
 
S pozdravem 
 

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

Ing. Jiří Papež 
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj 
Státního pozemkového úřadu 
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