
 

 

 

 

 

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 

Název útvaru: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

Váš dopis zn.:  

Zde dne 6.1.2020 

Naše značka: SPU 009835/2020 

SZ SPÚ 496833/2019 

Vyřizuje.: Ing. Pojer 

Tel.:727 956 746 

Mob.: 602 593 934 

ID DS:z49per3 

Email:p.pojer@spucr.cz 

 

SZ SPU 001940/2020 

 

V Teplicích dne 9.1.2020 
 
Sdělení k žádosti o poskytnutí informace dle zák.č. 106/1999 Sb.  
 
Informace dle zák.č. 106/1999 Sb., v platném znění – vyjádření k dotčení pozemků v kat. území 
Velebudice a Skyřice restitučními nároky 
 
Státní pozemkový úřad provedl na základě Vaší žádosti šetření v agendě restitučních nároků 
uplatněných dle zákona č. 229/1991 Sb., 243/1992 Sb. a 212/2000 Sb., o úpravě vlastnických vztahů 
k půdě a jinému zemědělskému majetku, v platném znění, s následujícím zjištěním: 
 

Katastrální území SKYŘICE – list vlastnictví 3750 
 
Pozemkové parcely č. 50/1 a 50/3 
Na tyto nemovitosti byl uplatněn restituční nárok č. 141. Rozhodnutími pozemkového úřadu 
Okresního úřadu Most čj.: 

− PÚ 202/93/An/1053-2 ze dne 30.6.1993, právní moc 26.7.1993 

− PÚ 202/93/An/1125-3 ze dne 9.7.1993, právní moc 14.9.1993 

− PÚ 202/93/An/1149-4 ze dne 19.8.1993, právní moc 9.9.1993 
byly předmětné parcely vydány do vlastnictví oprávněných osob. Vydané nemovitosti byly následně 
předmětem dědického řízení (D 423/95-20 ze dne 7.11.1996, právní moc 17.12.1996). Dalším 
šetřením bylo zjištěno, že v r. 2017 byly ppč. 50/1 a 50/3 fyzickými osobami prodány kupní smlouvou  
NZ 53/2017 akciové společnosti Expandia. 
 
 

Katastrální území VELEBUDICE – list vlastnictví 3762 
 
Stavební parcely č. 119/4, 119/5 a pozemkové parcely č. 432/2, 432/4 

− Na tyto nemovitosti nebyl uplatněn restituční nárok ve smyslu shora citovaných předpisů. 
 
Stavební parcela č. 119/1 
Uplatněny restituční nároky č. 141 a 260. 

− Restituční nárok č. 141 – rozhodnutím pozemkového úřadu Okresního úřadu Most čj.: PÚ 
202/95/Fe/367-5 ze dne 31.3.1995, právní moc 22.5.1995) nebyla předmětná nemovitost 
oprávněným osobám vydána. 

− Restituční nárok č. 260 – rozhodnutím pozemkového úřadu Okresního úřadu Most čj.: PÚ 
202/93/An/1019/1 ze dne 22.6.1993, právní moc 18.8.1993) nebyla předmětná nemovitost 
oprávněným osobám vydána. 

 

JUDr. 

Richard Hamran 

Advokát 
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Pozemková parcela č. 433/3 
Uplatněn restituční nárok č. 260 

− Rozhodnutím pozemkového úřadu Okresního úřadu Most čj.: PÚ 202/95/Fe/367-5 ze dne 
31.3.1995, právní moc 22.5.1995) nebyla předmětná nemovitost oprávněným osobám vydána. 

 
Pozemkové parcely 216/3, 222/4, 432/3 
Na tyto nemovitosti byl uplatněn restituční nárok č. 141.  
Rozhodnutími pozemkového úřadu Okresního úřadu Most čj.: 

− PÚ 202/93/An/1053-2 ze dne 30.6.1993, právní moc 26.7.1993 

− PÚ 202/93/An/1125-3 ze dne 9.7.1993, právní moc 14.9.1993 

− PÚ 202/93/An/1149-4 ze dne 19.8.1993, právní moc 9.9.1993 

− PÚ 202/93/An/1441-5 ze dne 17.9.1993, právní moc 14.10.1993 
byly předmětné parcely vydány do vlastnictví oprávněných osob. Vydané nemovitosti byly následně 
předmětem dědického řízení (D 423/95-20 ze dne 7.11.1996, právní moc 17.12.1996). Dalším 
šetřením bylo zjištěno, že v r. 2017 byly shora uvedené nemovitosti fyzickými osobami prodány 
kupní smlouvou  NZ 53/2017 akciové společnosti Expandia. 
 
 
 
Po posouzení ve smyslu zák.č. 229/1991 Sb., 243/1992 Sb. a 212/2000 Sb., o úpravě vlastnických 
vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, v platném znění, sdělujeme, že nemovitosti 
zapsané v katastru nemovitostí na listech vlastnictví č. 3762 v kat. území Velebudice a č. 3750 v kat. 
území Skyřice nejsou blokovány žádným neukončeným nebo nevypořádaným restitučním nárokem. 
 
 
 
 
Zpracovala: Naděžda Boháčková 
Chomutov dne 9.1.2020 
 
 
 
S pozdravem 

      
 Ing. Pavel Pojer 
Zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj 

      Vedoucí oddělení převodu majetku státu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


