
 

 

1 / 2 

 

 
 
 

Váš dopis zn.:   
Ze dne:  27. 3. 2020 
Naše značka: SPU 118265/2020/Šá 
Spis. značka: SPU 095326/2020 
 
Vyřizuje.:  Mgr. Jan Šádek  
Tel.:  727 956 902 
ID DS:  z49per3 
E-mail:  j.sadek@spucr.cz 
 
Datum:  6. 4. 2020 

 
 

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,  

 
dovoluji si se Vás tímto zdvořile dotázat, zda pozemky či stavby:  
 
1) parc. č. 2134/1;  
2) parc. č. 2134/2, jehož součástí je stavba s č. p. 2674;  
3) parc. č. 2134/3, jehož součástí je stavba s č. p. 2597;  
4) parc. č. 2135/1, jehož součástí je stavba s č.p. 2135;  
 
zapsané na LV 10151, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, nebo jejich části jsou, či v minulosti byly, 
dotčeny:  
 
a) uplatněnými restitučními nároky dle zákona č. 229/1991 Sb. v platném znění  
nebo  
b) uplatněnými nároky na majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi dle zákona 
č. 428/2012 Sb. v platném znění (dále společně jen „restituční nároky“).  
 
S ohledem na to, že můj klient má zájem výše uvedené pozemky nabýt do svého vlastnictví, mohly by 
případné restituční nároky k uvedeným nemovitostem výrazně ohrozit jeho práva a chráněné zájmy a 
způsobit mu škodu. 
Pro případ, že by dotčené pozemky či jejich části v minulosti restitučními nároky dotčeny byly, dovoluji si Vás 
požádat o sdělení takové informace a dále též o sdělení, zda, kdy a případně komu byly tyto nemovitosti či 
jejich části vydány.  
 
Informace o uplatněných restitučních nárocích a o subjektech, kterým byly předmětné nemovitosti či jejich 
části v minulosti případně vydány a termín takového vydání jsou pro mne důležité s ohledem na následné 
prověření nabývacích titulů.  
 
Vím, že rešerše k mému dotazu nebývá snadnou záležitostí, s ohledem na omezený časový prostor k 
prověření právního stavu nemovitostí si Vás však dovoluji požádat o pochopení a o co možná nejrychlejší 
odpověď. 
  
Tuto žádost v případě potřeby doplním o srovnávací sestavení parcel a o kopii knihovní vložky z 
pozemkových knih, o jejichž vydání jsem požádala katastrální úřad a nyní čekám na odpověď. Vzhledem k 
výše uvedenému jsem připravena svou žádost kdykoliv doplnit o jakékoliv další nezbytné podklady, a to i na 
případnou telefonickou či e-mailovou výzvu (viz kontaktní telefon a e-mail v hlavičce této žádosti).  
 

DATOVÁ ZPRÁVA 

 

JUDr. Jana Vyšanská,, PhD., advokátka 

Korunní 810/104 

101 00 Praha 10 
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Pro případ, že k předmětným nemovitostem nikdy žádné restituční nároky uplatněny nebyly, nebo pokud mi 
požadované údaje z nějakého důvodu nemůžete poskytnout, žádám Vás i v takovém případě o písemnou 
odpověď.“ 
 
Dne 27 3. 2020 byla Vaše žádost doplněna o identifikaci parcel na původní pozemkový katastr (PK 2134, 
2135 a 2136 v k.ú. Moravská Ostrava). 
 
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 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 nebyl uplatněn restituční nárok k Vámi uváděným pozemkům. 
 
 
 
 
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 
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