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ŽÁDOST O INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM 
PŘÍSTUPU K INFORMACÍM - odpověď 

Státní pozemkový úřad obdržel dne 28. 7. 2020 Vaši žádost o poskytnutí informace ohledně 
vznesených a nevyřízených restitučních nároků nevyřízených restitučních nároků dle zákonů 
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, 
zákona č. 243/1992 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě, zákona č. 212/2000 Sb. 
o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem, a dále zákona č. 
428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve znění 
pozdějších předpisů, týkajících se níže uvedených nemovitých věcí ve výlučném vlastnictví 
společnosti Bonmore Investments, s.r.o., se sídlem Na Jezerce 676/55, 14000 Praha 4 - 
Nusle, IČO: 04863356. 

Tato žádost se týká následujících nemovitých věcí: 

- pozemku parc. č. 254/1, výměra 26170 m2, orná půda; 
- pozemku parc. č. 254/10, výměra 639 m2, orná půda; 
- pozemku parc. č. 254/13, výměra 6846 m2, orná půda; 
- pozemku parc. č. 254/14, výměra 4682 m2, orná půda; 
- pozemku parc. č. 337/27, výměra 433 m2, vodní plocha; 

zapsaných na listu vlastnictví č. 532, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, 
Katastrální pracoviště Pardubice pro katastrální území Stéblová, obec Stéblová; 

a dále: 

- pozemku parc. č. 292, výměra 2072 m2, orná půda; 
- pozemku parc. č. 294, výměra 4627 m2, orná půda; 
- pozemku parc. č. 297/5, výměra 738 m2, orná půda; 

zapsaných na listu vlastnictví č. 963, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, 
Katastrální pracoviště Pardubice pro katastrální území Srch, obec Srch. 

K výše uvedenému vám sdělujeme: 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, věcně příslušný k vyjádření dle zákona č. 
428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen 
ZMV), neeviduje k dnešnímu dni žádnou výzvu ani nám do současné doby nebyla 
postoupena žádná výzva v souladu se ZMV, kterou by byl uplatněn nárok na vydání 
předmětných nemovitostí. 

Dále je nutné konstatovat, že k předmětným pozemkům podle současného stavu KN nemá 
Státní pozemkový úřad (dále jen SPÚ) příslušnost k hospodaření s majetkem státu. Z tohoto 
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důvodu nelze vyloučit, že mohl být tento nárok uplatněn u jiné povinné osoby v souladu s ust. 
§ 4 ZMV. 

V této záležitosti vám doporučujeme obrátit se na příslušný katastrální úřad s dotazem, zda 
předmětné pozemky přešly nebo byly převedeny po 25. 2. 1948 do vlastnictví státu 
z vlastnictví církve, náboženské společnosti, řeholního řádu nebo kongregace. V případě 
negativního sdělení lze předpokládat, že nárok na vydání pozemků podle ZMV nebyl uplatněn. 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Pardubice s odkazem na z.č. 
229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku uvádí: 

U Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj, Pobočky Pardubice není evidován 
podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku ve znění pozdějších předpisů, ani podle zákona č. 243/1992 Sb., a zákona č. 
212/2000 Sb., žádný nedokončený restituční nárok k nemovitostem, vedeným 
na předmětných listech vlastnictví. 

S pozdravem 
 
 
 
 
 
Ing. Miroslav Kučera 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Pardubický kraj 


