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Tel.:  
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Datum: 25. 2. 2020 

 

 

Věc: Sdělení na „Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím“ 

 

 

Na základě Vaší „Žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím“, doručenou na Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 

dne 17.2.2020 pod číslem SPU 059270/2020, ve věci sdělení informace, zda byly k pozemkům      

KN p. č. st. 2212, p.č.st. 2213, p. č. st. 2500, p. č. 388/32, p. č. 388/70, p. č. 388/76 a p. č. 388/96 

v katastrálním území Hodolany, obec Olomouc, zapsaných na LV č. 1498, vedeném Katastrálním 

úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Olomouc, uplatněny restituční nároky podle 

zákona č. 229/1991 Sb., zákon o půdě, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 428/2012 Sb.,       

o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších předpisů, 

Vám sdělujeme následující informace:              

 

U Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj nebyla podána 

výzva k vydání výše uvedených pozemků dle ustanovení § 9, odst. 1 zákona č. 428/2012 Sb.,           

o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.  

 

Podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů, nebyly k výše uvedeným pozemkům uplatněny restituční 

nároky.  

 

Poskytování informací dle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění 

pozdějších předpisů, nepatří do kompetence Státního pozemkového úřadu. 

 

Z důvodu, že na výše uvedené pozemky nebyl uplatněn restituční nárok, správní řízení u našeho 

úřadu neprobíhalo a spisy nebyly založeny. 

 

 

 

Advokátní kancelář  

C.H. Kališ & Partners s.r.o.    
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STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
  

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

Kraj                     Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,  Blanická 383/1, 779 00  Olomouc 
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Případné další informace dle zákona č. 428/2012 Sb., v platném znění, Vám za KPÚ pro Olomoucký 

kraj sdělí     a informace dle zákona č. 229/1991 Sb., v platném znění, 

Vám za Pobočku Olomouc sdělí  

 

 

 

S pozdravem 

 

 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 

 

 

 

Na vědomí: 

SPÚ Praha, Odbor zastupování státu a legislativy 

 

 

Za správnost: Ing. Jan Jílek 


