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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů – restituční nároky na pozemky v k. ú. Kuřim 

 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno obdržel dne 

19.9.2019 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o poskytnutí informací o řízeních dle zákona č. 229/1991 Sb., 

o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů,  

a dále zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi       

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, týkajících se uplatněných nároků na 

vydání pozemků p. č. 2698/1, 2698/22, 2698/23, 2698/24, 2698/25 (před rozdělením na uvedené 

pozemky p. č. 2698/1 o výměře 35088 m
2
) v k. ú. Kuřim, obec Kuřim. 

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, jako 

povinná osoba sdělujeme k Vašemu podání následující: 

Databáze uplatněných restitučních nároků v katastrálním území Kuřim podle zákona č. 229/1991 Sb., 

o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 

předpisů, kterou vede náš úřad, je sestavena podle parcelních čísel dřívější pozemkové evidence, tj. 

původního pozemkového katastru (PK), tedy tak, jak byly oprávněnými osobami uplatněny. 

Databáze uplatněných restitučních nároků v katastrálním území Kuřim podle zákona č. 428/2012 Sb., 

o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterou vede náš úřad, je sestavena podle parcelních čísel 

dřívější pozemkové evidence, tj. původního pozemkového katastru (PK), tedy tak, jak byly 

oprávněnými osobami uplatněny. 

K tomu, aby mohly být v našich databázích vyhledány případné uplatněné restituční nároky na 

konkrétní pozemky současného katastru nemovitostí (KN) je nutné vyhledávání provádět podle 

parcelních čísel dřívějších majetkových evidencí (PK). 

Podle podkladů, které má Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Brno odpovídá 

pozemkům současného katastru nemovitostí p. č. KN 2698/1, KN 2698/22, KN 2698/23, KN 2698/24  

a KN 2698/25 v k. ú. Kuřim, pozemek původního pozemkového katastru p. č. PK 302 v k. ú. Kuřim.  

K restitučním nárokům podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě           

a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů sdělujeme, že na pozemky p. č. KN  

2698/1, KN 2698/22, KN 2698/23, KN 2698/24, KN 2698/25 (dle původního pozemkového katastru 

části p. č. PK 302) v k. ú. Kuřim nebyl uplatněn restituční nárok podle zákona č. 229/1991 Sb.,           

o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.  

K restitučním nárokům podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi             

a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na 
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pozemky p. č. KN 2698/1, KN 2698/22, KN 2698/23, KN 2698/24, KN 2698/25 (dle původního 

pozemkového katastru části p. č. PK 302) v k. ú. Kuřim sdělujeme, že žádný z návrhů na vydání 

zemědělských nemovitostí podle tohoto zákona, které byly Krajskému pozemkovému úřadu pro 

Jihomoravský kraj doručeny, se netýká výše uvedeného původního pozemku v k. ú. Kuřim. 

 
S pozdravem 

 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Grmela 

vedoucí Pobočky Brno 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Státní pozemkový úřad 
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