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Žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o vyjádření k restitučním a k církevním 
restitučním nárokům - odpověď
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj obdržel dne 18. 10. 2019 Vaši žádost o vyjádření, 
zda

1) v minulosti bylo nebo v současné době je vedeno restituční řízení či zda jsou uplatňovány 
jiné restituční nároky podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě 
a jinému zemědělskému majetku, v platném znění (dále jen „Zákon o půdě"), či podle jiných 
restitučních zákonů, které by se jakýmkoliv způsobem dotýkaly jakýchkoli nemovitostí 
vedených na listu vlastnictví č. 50038 pro katastrální území Pardubičky, zapsané 
u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj. Katastrální pracoviště Pardubice (dále jen 
„Nemovitosti");
2) byly u Státního pozemkového úřadu uplatněny jakékoliv církevní restituční nároky podle 
zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, 
v platném znění (dále jen „Zákon o církevních restitucích"), které by se jakýmkoliv 
způsobem dotýkaly jakékoliv z Nemovitostí.

V případě, že Nemovitosti nelze podle jejich současného katastrálního označení ve vaší 
evidenci identifikovat, žádáme vás alespoň o informativní vyjádření, jaké byly v daném 
katastrálním území uplatněny restituční nároky, případně že žádně restituční nároky v daném 
katastrálním území uplatněny nebyly.____________________________________________

K výše uvedenému vám sdělujeme:

1) Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Pardubice (dále jen Pobočka) 
eviduje k dnešnímu dni několik žádostí o restituci nemovitostí v k.ú. Pardubičky dle 
Zákona o půdě. Historicky Pobočka nevytvořila žádnou databázi PK pozemků a k nim KN 
pozemky, na které byl uplatněn nárok. Navíc se KN parcely mohly od té doby změnit. Aby 
mohla odpověď zpracovat, potřebuje doplnit žádost:

1) Mapový zákres původních parcel (PK) do katastrální mapy ke všem pozemkům 
požadovaných k vyjádření.
2) Subjekt, z kterého přešly zjištěné původní pozemky (PK) na stát nebo na jiné právnické 
osoby v době od 25. února 1948 do 1. ledna 1990.

Připojujeme informativní přehled uplatněných nároků.

2) Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj neeviduje k dnešnímu dni žádnou výzvu 
ani nám do současné doby nebyla postoupena žádná výzva v souladu se Zákonem 
o církevních restitucích, kterou by byl uplatněn nárok na vydání předmětných 
nemovitostí.
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Dále je nutné konstatovat, že k předmětným pozemkům podle současného stavu KN nemá 
Státní pozemkový úřad (dále jen SPÚ) příslušnost k hospodaření s majetkem státu. Z tohoto 
důvodu nelze vyloučit, že mohl být tento nárok uplatněn u jiné povinné osoby v souladu s ust. 
§ 4 ZMV.

V této záležitosti vám doporučujeme obrátit se na příslušný katastrální úřad s dotazem, zda 
předmětné pozemky přešly nebo byly převedeny po 25. 2. 1948 do vlastnictví státu 
z vlastnictví církve, náboženské společnosti, řeholního řádu nebo kongregace. V případě 
negativního sdělení lze předpokládat, že nárok na vydání pozemků podle Zákona o církevních 
restitucích nebyl uplatněn.

S pozdravem

Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Pardubický kraj

Příloha
Informativní přehled uplatněných nároků
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