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Poskytnutí informace 
 
Dne 22. 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“), 
k uplatněným restitučním nárokům na vybrané pozemky na listu vlastnictví č. 5101 v k.ú. Kopřivnice, 
a to konkrétně k pozemku parc. č. 1909/72, jehož součástí je stavba; parc. č. 1909/74, jehož součástí 
je stavba; parc. č. 1909/75, jehož součástí je stavba, parc. č. 1909/90; parc. č. 1909/329; 
parc. č. 1909/415. 
 
Na základě výzvy k doplnění žádosti č.j. SPU 027735/2020/Šá ze dne 24. 1. 2020 byla žádost z Vaší 
strany dne 4. 2. 2020 doplněna o sdělení Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního 
pracoviště Nový Jičín č.j. PU-229/2020-804 ze dne 31. 1. 2020 ve kterém se uvádí, že pozemky 
katastru nemovitostí parcela číslo 1909/72, 1909/74, 1909/75. 1909/90, 1909/329 a 1909/415 
v katastrálním území Kopřivnice všechny vznikly z pozemků bývalého pozemkového katastru, které 
byly zapsány v knihovní vložce 43 na vlastníka Čs. stát – Tatra, národní podnik v Kopřivnici. 
 
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 pozemkům.  
 
Po prověření provedeném prostřednictvím pobočky Nový Jičín, která 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, nebyl uplatněn 
restituční nárok k Vámi uváděným pozemkům.  
 
 
 
S pozdravem  
 
(„otisk úředního razítka“)  

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