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Poskytnutí informace 
 
Dne 21. 10. 2019 obdržel Státní pozemkový úřad Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 
zda u našeho úřadu nebyly u Vámi označených nemovitostí v minulosti uplatněny restituční nároky, 
a pokud takové nároky uplatněny byly, zda byly již k dnešnímu dni vypořádány.  
 
Ve Vaší žádosti a její příloze (identifikaci parcel) byly označeny nemovitosti v katastrálním území 
Moravská Ostrava, obec Ostrava (LV č. 1742) takto:  
 

- pozemek p. č. 831/1, jehož součástí je stavba s č. p. 1742 (dříve PK 831/1); 

- pozemek p. č. 831/2, jehož součástí je stavba s č. p. 593 (dříve PK 831/2);  

- pozemek p. č. 831/3, jehož součástí je stavba s č. p. 887(dříve PK 831/3);   

- popř. samostatně pozemek p. č. 831/1, 831/2, 831/3 či samostatně stavba č.p. 1742, č.p. 593, 

č.p. 887 (které byly do 31. 12. 2013 samostatnými věcmi; tedy stavby nebyly součástí 

pozemku). 

 
Po prošetření sdělujeme, že podle 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), ve znění pozdějších předpisů, nebyl uplatněn restituční 
nárok k Vámi uváděným nemovitostem.  
 
Po prověření provedeném prostřednictvím pobočky Opava, která dle číselného označení 
PK stavu pozemků spravuje původní archiv správního orgánu k uplatněným nárokům dle zákona 
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění 
pozdějších předpisů, sdělujeme že na pozemky PK 831/1, PK 831/2 a PK 831/3 v k.ú. Moravská 
Ostrava nebyl uplatněn restituční nárok dle citovaného zákona. 
 
 
S pozdravem  
 
(„otisk úředního razítka“)  

 
 
 
Mgr. Dana Lišková 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Moravskoslezský kraj 
 
Za správnost: Mgr. Jan Šádek 

DATOVÁ ZPRÁVA 
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