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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 22.7.2020 pod číslem SPU 258572/2020, ve věci sdělení informace, zda 

Státní pozemkový úřad eviduje restituční nároky dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém 

vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších předpisů, nebo dle 

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

ve znění pozdějších předpisů nebo podle zákona č. 212/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

a to k následujícím pozemkům a stavbám v katastrálním území Přerov, zapsáno v katastru 

nemovitostí na listu vlastnictví číslo 5126, vedeném katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, 

Katastrální pracoviště Přerov: 

 

- pozemku KN parc. č. 5738/19, ostatní plocha, o výměře 1647 m2  

 

- pozemku KN parc. č. st.5738/21, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 501 m2, jehož součástí  

  je stavba Přerov I-Město, č.p.2839, jiná stavba 

 

- pozemku KN parc. č.5738/29, ostatní plocha, o výměře 195 m2 

 

-  pozemku KN parc. č. 5746/5, ostatní plocha, o výměře 394 m2 

 

- pozemku KN parc. č. 5746/6, ostatní plocha, o výměře 438 m2  

 

- pozemku KN parc. č. 5746/11, ostatní plocha, o výměře 213 m2 

 

- pozemku KN parc. č. 5746/12, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 821 m2 

 

- pozemku KN parc. č. 5746/13, ostatní plocha, o výměře 196 m2                                                                
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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 nebo podle zákona č. 212/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů nebyly výše uvedené pozemky předmětem restitučního řízení.  

 

 

S pozdravem 

 

 

Ing. Helena Chromčáková 

Zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu 

pro Olomoucký kraj 

Státního pozemkového úřadu 

 

Na vědomí: 

SPÚ Praha, Odbor zastupování státu a legislativy 

 

 

Za správnost: xxxxxxxxxxxxx 


