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Poskytnutí informace 
 
 
Dne 25. 2. 2020 obdržel Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, 
Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to v následujícím znění: 
 

„Vážení, 

já, Iveta Koubková, se sídlem Praha 3, Kubelíkova 1089/22, PSČ 130 00, IČ 04662911, ev. č. ČAK  
16731, tímto na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, žádám o sdělení, zda k níže uvedeným pozemkům nacházejícím se v katastrálním území Mošnov: 
 
 pozemky parc. č. 1339/13, 1339/14, 1340/34, 1340/36, 1340/37 a 378 zapsané na listu vlastnictví č. 

621; 

byly uplatněny restituční nároky podle zák. č. 229/1991 Sb., zák. č. 243/1992, zák. č. 212/2000 Sb. a/nebo 
zák. č. 428/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, které: (i) doposud nebyly vypořádány a řízení o 
jejich vypořádání nebylo pravomocně ukončeno; nebo které (ii) již byly pravomocně vypořádány.  

V případě existence pravomocně skončených i probíhajících řízení o restitučních nárocích Vás prosím o 
podrobnější informace k takovým nárokům, včetně případného data pravomocného skončení řízení, 
způsobu rozhodnutí, spisové značky, účastníků řízení a pozemků, kterých se restituční nárok týkal/týká. 

Pokud žádné takové restituční nároky nebyly vzneseny, prosíme Vás o výslovné uvedení této skutečnosti.“ 

Dne 30. 3. 2020 byla Vaše žádost doplněna o identifikaci na původní pozemkový katastr takto: 
 
„Pozemky na listu vlastnictví č. 621 v k. ú. Mošnov, tj. pozemky p. č. 1339/13, 1339/14, 1340/34, 1340/36, 
1340/37 a 378 byly v původním pozemkovém katastru součástí následujících pozemků: PK 528, 531, 546, 
550 a 551. Příslušné snímky katastrální mapy jsou přiloženy v příloze k tomuto doplnění.“ 
 
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 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, 
předkládáme níže obdrženou tabulku konkretizující, zda byl k Vámi uváděným pozemkům, jinak evidovaným 
na LV 621 v k.ú. Mošnov, restituční nárok dle citovaného zákona uplatněn či nikoli. 

DATOVÁ ZPRÁVA 

 

Mgr. Iveta Koubková, advokátka 

Martinka Partners, advokátní kancelář 
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parc.č. 
KN 

parc.č. 
PK 

stav řízení č.j. rozhodnutí 
NPM 

účastník řízení 

1339/13 

1339/14 
1340/34 

1340/36 
1340/37 
 378 

528 neuplatněno   

531 neuplatněno   

546 uplatněno / ukončeno 1318/92 

 vydáno 28.9.1992 
   VLS Lipník n.B. 

550 uplatněno / ukončeno 10385/92-B 

 vydáno 26.7.1995 VLS Lipník n.B. 
  551 uplatněno / ukončeno 10385/92 
   vydáno 14.3.1995 VLS Lipník n.B. 

 
 
 
 
S pozdravem 
 
(„otisk úředního razítka“)  
 
 
Mgr. Dana Lišková 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Moravskoslezský kraj 
v. z. Ing. Tomáš Hořelica v.r. 
zástupce ředitelky Krajského pozemkového úřadu 
pro Moravskoslezský kraj 
 
Za správnost: Mgr. Jan Šádek 


