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Poskytnutí informace  dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění 
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj obdržel Vaši žádost  
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění platných změn, o svobodném 
přístupu k informacím (dále jen zákon), kterou registruje pod č.j. SPU 276625/2020 
 

Předmětem žádosti je poskytnutí informace ohledně pozemků v katastrálním území Vratislavice  
obci Liberec. Vaše dotazy jsou odpovězeny následovně . 
 

1) Pozemek – p.p.č. 931/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou byl předmětem restitučního řízení dle  
ust. §9 zákona č. 229/1991 Sb. v platném znění, zákona o úpravě  vlastnických vztahů k půdě  a 
jinému zemědělskému majetku. Byl vydán  Rozhodnutím Okresního úřadu Liberec, pozemkového 
úřadu ze dne 21.6.1993 oprávněným osobám. 

  
2) Pozemek – p.p.č. 957/4 v k.ú. Vratislavice nad Nisou byl převeden v souladu s ust. § 5 
odst 1 pís,a,b,c,e), zákona č. 95/1999 Sb. o podmínkách převodu zemědělských a lesních  

   pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém 
  fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické,  
  dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů , na Město Liberec. 
 

3) V bezprostředním sousedství parcely - p.p.č. 940,zapsané  v katastru nemovitostí na LV  2318 
pro k.ú. Vratislavice nad Nisou, se nachází pozemek – p.p.č.941/6, (původně – p.p.č. 941/3 )  který 
byl převeden smlouvou  dle ust. §5 odst.1 písm. a,b,c,e  zákona č. 95/1999 Sb. v platném znění  
na Statutární město Liberec ( právní účinky vkladu do katastru nemovitostí vznikly dnem 1.7.2004 
)  

- část pozemku  ( původní 941/3 v k.ú. Vratislavice nad Nisou) – p.p.č. 941/5 v k.ú. 
Vratislavice  nad Nisou , byl zařazen do Veřejné nabídky pro oprávněné osoby dle zákona 

č. 229/1991 Sb. v platném znění, s termínem zveřejnění  7.11 - 7.12.2016.  Smlouvou o převodu 
pozemku ( právní účinky vkladu práva do katastru vznikly dne 5.1.2017) byl převeden do vlastnictví 
oprávněné osoby. 

- část pozemku ( původní 941/3  v k.ú Vratislavice nad Nisou) – p.p.č. 941/3 v k.ú. Vratislavice  
nad Nisou by převeden smlouvou o převodu pozemku v souladu s ust. §11 odst.2 zákona 
 č. 2291992 Sb. v platném znění oprávněné osobě .  
 
Původní pozemek v k.ú. Vratislavice nad Nisou – p.č. 941/3  přešel do vlastnictví státu a správy 
pro Pozemkový fond ČR  k datu 24.6.1991 , tj.  s  účinností zákona  č. 229/1991 Sb. . Změna 
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zápisu v katastru nemovitostí  byla provedena  návrhem ze dne  31.8.1995. Pozemek   nebyl 
předmětem restitučního řízení  o vydání dle zák.č. 229/1991 Sb. v platném znění 
 
4) Pozemek – p.p.č. 941/6 v k.ú. Vratislavice nad Nisou – byl převeden v souladu s ust. § 5 
odst 1 pís,a,b,c,e), zákona č.  95/1999 Sb. o podmínkách převodu zemědělských a lesních 
pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby…….., ve znění pozdějších předpisů , na Statutární 
město Liberec 

 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
Ing. Bohuslav Kabátek 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Liberecký kraj 


