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Částečné poskytnutí informace a oznámení o částečném odložení žádosti 
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
 

Dne 12. 2. 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“), v následujícím znění: 
 
„Dobrý den, 
 
níže se na Vás obracíme s žádostí o poskytnutí informace o stavu restitučních řízení k pozemkům 
parc.č. 2347/11 a 2347/13 v katastrálním území Opava - Předměstí, obec Opava, okres Opava. 
 
Žádáme tímto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o sdělení, 
zda jsou či v minulosti byly ve vztahu k pozemkům č. (dle evidence PK, filtr "Pozemková mapa - 
mapa dřívějších pozemkových evidencí" v náhledu PK na adrese církevní-restituce.cuzk.cz): 
 
PK 2347/13 
PK 2348 
PK 2347/15 
 
všechny aktuálně zapsány na LV č. 8520 pro vlastníka: Dumbrovský Jiří, Ing. a Pavlík Marcel, Ing. 
 
vzneseny jakékoliv restituční nároky, a to jak dle zákona č. 428/2012 Sb., o církevních restitucích, 
tak dle původní restituční legislativy (tzn. zákony č. 229/1991 Sb., č. 87/1991 Sb. a č. 403/1990 
Sb.), resp. zda dle informací KPÚ o jakýchkoliv restitučních nárocích probíhá jakékoliv správní či 
soudní řízení?“ 
 
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 2347/23, PK 2348 a PK 2347/15 v k.ú. 
Opava-Předměstí nebyl uplatněn restituční nárok dle citovaného zákona. 
 

DATOVÁ ZPRÁVA, EMAIL 

 

JUDr. Michal Vítek, Ph.D., advokát 
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K části Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 87/1991 Sb. a č. 403/1990 Sb. 
oznamujeme, že v této části se ve smyslu ust. § 14 odst. 5 písm. c) zákona odkládá, 
neboť shromažďování údajů ve smyslu zákona č. 87/1991 Sb. a č. 403/1990 Sb. se 
nevztahuje k působnosti našeho úřadu. 
 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
(„otisk úředního razítka“)  
 
 
 
 
 
Mgr. Dana Lišková v.r. 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Moravskoslezský kraj 
 
Za správnost: Mgr. Jan Šádek 
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