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Vyřízení žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 
 
Vážení, 
 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj obdržel  dne 18.11.2019 Vaši  žádost, v niž 
požadujete sdělení, zda  na Vámi uvedené pozemky KN p. č. 2469/16, 2470/1, 2470/4 se 
stavbou č. p. 523, 3532/32, 3556/21 v k. ú. Vyškov, které  vznikly z původních pozemků PK  
p. č. 92, 66/1, 66/2, 68, 90/1, 66/3 v k. ú. Vyškov, byly uplatněny restituční nároky, příp. s jakým 
výsledkem bylo o nich rozhodnuto.   
 
Podle sdělení Pobočky Vyškov, Státního pozemkového úřadu - Krajského pozemkového 
úřadu pro Jihomoravský kraj,  nebyly restituční nároky podle zákona č. 229/1991 Sb., o 
úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění pozdějších změn 
a doplňků, zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem 
č. 229/1991 Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisů a zákona č. 212/2000 Sb., o zmírnění 
některých majetkových křivd způsobených holocaustem, na pozemky  PK  p. č. 92, 66/1, 66/2, 
68, 90/1, 66/3 v k. ú. Vyškov, uplatněny.  
 
Pokud se jedná o restituční nároky podle ust. § 9 zák. č. 428/2012 Sb., o majetkovém 
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme, 
že z návrhů na vydání zemědělských  nemovitostí podle tohoto zákona, které byly Krajskému 
pozemkovému  úřadu  pro  Jihomoravský kraj  doručeny, se žádný netýkal pozemků PK p. č. 
92, 66/1, 66/2, 68, 90/1, 66/3 a KN p. č. 2469/16, 2470/1, 3532/32, 3556/21, 2470/4 se stavbou 
č. p. 523 v k. ú. Vyškov. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
Ing. Renata Číhalová 
ředitelka  Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 
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