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Poskytnutí informace 
 
Dne 27. 1. 2020 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“), 
o vznesených restitučních nárocích, případně o probíhajících restitučních řízeních a vydaných rozhodnutích 
(zejména dle zákonů č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve znění pozdějších předpisů a 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) týkajících se následujících pozemků a staveb: 

- p. č. 2422/114;  
- p. č. 2422/154;  
- p. č. 2422/160, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.;  
- p. č. 2422/162;  
- p. č. 2422/163, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.;  
- p. č. 2422/164, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.;  
- p. č. 2422/196, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.;  
- p. č. 2422/206, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.;  
- p. č. 2422/207, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.;  
- p. č. 2422/211;  
- p. č. 2422/212;  
- p. č. 2422/213;  
- p. č. 2422/215;  
- p. č. 2422/216;  
- p. č. 2422/217;  
- p. č. 2422/218;  
- p. č. 2422/219;  
- p. č. 2422/223;  
- p. č. 2424/50;  
- stavba č. p. 3244 nacházející se na pozemcích p. č. 2422/114 a 2422/216;  
- stavba bez č.p./č.e. nacházející se na pozemcích p. č. 2422/154, 2422/217, 2422/218 a 2422/219;  
- stavba bez č.p./č.e. nacházející se na pozemku p. č. 2422/211,  

vše v katastrálním území Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, zapsané na listu vlastnictví č. 1391 vedeném 
Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, v současné době ve vlastnictví společnosti EKOVA 
ELECTRIC a.s., IČO: 286 42 457, se sídlem Martinovská 3244/42, Martinov, 723 00 Ostrava. 
 
Po prostudování Vaší žádosti o poskytnutí informací sdělujeme, že tato neobsahuje údaje potřebné 
k dohledání parcel v našich evidencích, neboť neobsahuje identifikace na původního pozemkového katastru, 
která je potřebná zejména k dohledání případných restitučních nároků dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. S přihlédnutím ke skutečnosti, že na totožné 
pozemky před časem učinila dotaz ve věci uplatněného či neuplatněného restituční nároku sama společnost 
EKOVA ELECTRIC a.s., IČO: 286 42 457, se sídlem Martinovská 3244/42, Martinov, 723 00 Ostrava 
a současně uvedla i identifikaci dle původního pozemkového katastru, lze Vámi požadované informace 
poskytnout. 
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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, sdělujeme, že nebyl uplatněn restituční nárok k Vámi uváděným pozemkům.  
 
Po prověření již dříve 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 1109/1 (p.č. 2422/114 a p.č. 2422/216), PK 1119 (p.č. 2422/154, 
p.č. 2422/162, p.č. 2422/163, p.č. 2422/164, p.č. 2422/217, p.č. 2422/218, p.č. 2422/219 a p.č. 2422/215), 
PK 1149 (p.č. 2422/196, p.č. 2422/206, p.č. 2422/207, p.č. 2422/211, p.č. 2422/212, p.č. 2422/213, 
p.č. 2422/215, p.č. 2422/223 a p.č. 2424/50), PK 1104 (p.č. 2422/160), PK 1106 (p.č. 2422/160) a PK 1117 
(p.č. 2422/215), vše v k.ú. Martinov ve Slezsku nebyl uplatněn restituční nárok dle citovaného zákona. 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
(„otisk úředního razítka“)  

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

 
 


		2020-01-29T15:11:27+0100
	Mgr. Dana Lišková 95231b22261debb682cacc6072ab6d44f4c81c1f




