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Váš dopis zn.:   
Ze dne:  14. 7. 2020 
Naše značka: SPU 263373/2020 
Spis. značka: SZ SPU 252572/2020 
 
Vyřizuje.:  Mgr. Lucie Gabková  
Tel.:  + 420 702 126 668 
ID DS:  z49per3 
E-mail:  l.gabkova1@spucr.cz 
 
Datum:  23. 7. 2020 
 

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím 
 
 

Vážení, 
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, obdržel Vaši žádost ze 
dne 14. 7. 2020 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, doručenou dne 15. 7. 2020 pod č.j. SPU 252572/2020. Tato 
žádost se týkala informace o uplatněných restitučních nárocích podle zákona č. 428/2012 Sb., 
o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen „zákon č. 
428/2012 Sb.“), na pozemky vedené na LV č. 2919 v k.ú. Nýřany a na LV č. 222 v k.ú. Úherce 
u Nýřan.  
 
K Vaší žádosti uvádíme následující. 
 
Evidence uplatněných nároků podle zákona č. 428/2012 Sb. je naším úřadem ve většině 
případů vedena dle žadatelů a původních vlastníků pozemků podle bývalého pozemkového 
katastru, respektive dle zjednodušené evidence. Podle současného stavu jednotlivé pozemky 
ve většině případů evidovány nejsou a k jejich identifikaci je nutné mít k dispozici srovnávací 
sestavení parcel dle původní (PK) a současné evidence (KN).  
 
Proto Vám, v souladu s možností, výslovně uvedenou ve Vaší žádosti, poskytujeme toto 
informativní sdělení pro případ, že podle současného katastrálního označení nelze výše 
uvedené pozemky v naší evidenci identifikovat. 
 
V k.ú. Nýřany k dnešnímu dni neevidujeme výzvu oprávněné osoby podanou ve smyslu 
zákona č. 428/2012 Sb. 
 
V k.ú. Úherce u Nýřan byla v minulosti podána výzva oprávněné osoby Římskokatolická 
farnost Nýřany, která se týkala těchto pozemků v evidenci PK: 6, 7, 9, 40, 872, 915, 916, 917, 
985.  
 
Toto řízení bylo již pravomocně skončeno, a to tak, že předmětné pozemky nebyly oprávněné 
osobě vydány.  
 
K dnešnímu dni neevidujeme v k.ú. Úherce u Nýřan výzvu oprávněné osoby, podanou ve 
smyslu zákona č. 428/2012 Sb.  
 
 

CMS Cameron McKenna Nabarro 

Olswang, advokáti, v.o.s. 

Na Poříčí 1079/3a 

110 00 Praha 1 
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Informace o uplatněných restitučních nárocích ve smyslu zákona č. 428/2012 Sb. jsou rovněž 
zveřejňovány na našich webových stránkách na tomto přímém odkazu: 
https://www.spucr.cz/restituce/cirkevni-restituce/informace-o-podanych-vyzvach-a-dohodach 
 
 
S pozdravem, 
 
 
 
Ing. Jiří Papež 
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 
Státní pozemkový úřad 
 
 
Rozdělovník: 
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