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Sdělení k žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění 
 
 
Vážená paní xxxxxxxxxx,  
 
k 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 27.3.2020 pod číslem SPU 110575/2020, Vám sdělujeme následující. 

 
Dle našich podkladů byl majetek Obce Radotín zapsán v knihovní vložce č. 21, která                    
je uložena na Katastrálním úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovišti Přerov. V této 
knihovní vložce jsou uvedeny pozemky dle bývalého pozemkového katastru, pro srovnání       
na dnešní stav katastru nemovitostí po provedené digitalizaci je potřeba srovnávací sestavení, 
které můžete nalézt např. na stránce „Majetkového vyrovnání s církvemi“ 
http://cirkevni-restituce.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx. 
 
V naší databázi jsou evidovány jako historický majetek obce Radotín pozemky p. č. KN 115, 
73/8, 138/2, 138/5, 138/8, 138/10, 138/12, 138/13, 176/6, 180/3, 180/4, 180/5, 180/6, 210/1, 
210/16 v k.ú. Radotín u Lipníka nad Bečvou. Tyto pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví 
10002 pro ČR, příslušnost hospodařit pro Státní pozemkový úřad (SPÚ). Uvedené pozemky 
byly i ve správě Pozemkového fondu ČR (právní předchůdce SPÚ). 
 
Dále byly ve správě Pozemkového fondu ČR pozemky p.č. KN 78/2, 78/3, 100/5, 208/3, 208/4 
v k.ú. Radotín u Lipníka nad Bečvou, rovněž evidovány jako původní historický majetek 
obce Radotín, které byly po 1.4.2013 převedeny na Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových jako majetek nepotřebný pro činnost SPÚ. 
 
O převod výše uvedených pozemků do vlastnictví obce mohla obec žádat dle zákona                   
č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí. Vzhledem 
k tomu, že obec nepodala návrh na zápis vlastnického práva do KN ve lhůtě stanovené                
§ 8 zákona č. 172/1991 Sb., ve znění zákona č. 173/2012 Sb. (tj. do 31. března 2013), přešlo 
dnem 1. dubna 2013 vlastnické právo k dotčenému majetku na stát.  
 

V naší evidenci jsme nedohledali žádný pozemek s původem historický majetek obce,          
který by byl převeden do vlastnictví jiných osob než stát. Doplňujeme, že před zamýšleným 
převodem pozemků měl Pozemkový fond ČR povinnost pozemky lustrovat dle ust. § 2 zákona 
č. 95/1999 Sb., mimo jiné i lustrací zasílanou na Katastrální úřad. Lustrace Katastrálního úřadu 
přitom měla za cíl vyloučit z převodů historický majetek obcí a církevní majetek. 
 

    

    Paní xxxxxxxxxx 
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Naše sdělení doplňujeme o informaci, že v katastrálním území Radotín u Lipníka nad Bečvou 
je plánována komplexní pozemková úprava a pozemky ve vlastnictví státu budou použity         
na plán společných zařízení, v konečném důsledku tedy ve prospěch Obce Radotín. 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
…………………………………….. 
JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
Státního pozemkového úřadu 
 
 
 
Na vědomí: 
SPÚ, Odbor zastupování státu a legislativy 
 
 
 
 
 
 
Za správnost: xxxxxxxxxxx 
 
 


