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Váš dopis zn.:  MUBR/61760-20/vod – KTJ-502/2020/vod 
Ze dne:  17. 9. 2020 
Naše značka:  SPU 342661/2020/Šá   
Spis. značka:  SPU 339530/2020 
 
Vyřizuje.:  Mgr. Jan Šádek  
Tel.:  727 956 902 
ID DS:  z49per3 
E-mail:  j.sadekl@spucr.cz 
 
Datum:  21. 9. 2020 

 
 

Poskytnutí informace 
 
Vážený pane starosto, 
 
dne 17. 9. 2020 Státní pozemkový úřad  obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „zákon“) v tomto znění: 
 
„Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vás žádáme 
o zaslání kopie pravomocného rozhodnutí ve věci vydání pozemku p. č. 3701/1 v k.ú. Bruntál 
- město v rámci tzv. „církevních restitucí". 
 
Žadatel bere na vědomí, že předmětné rozhodnutí bude v souladu se zákonem 
anonymizováno.“. 
 
Požadovanou informaci Vám v anonymizované podobě zasíláme v příloze tohoto dopisu. 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Mgr. Dana Lišková 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Moravskoslezský kraj 
v. z. Ing. Tomáš Hořelica v.r. 
zástupce ředitelky Krajského pozemkového úřadu 
pro Moravskoslezský kraj 
 
 
 
Za správnost: Mgr. Jan Šádek 
 
 
Příloha: pravomocné usnesení č.j. SPU 238923/2020/Kle ze dne 13. 7. 2020 

DATOVÁ ZPRÁVA 

 

Město Bruntál 

Ing. Petr Rys, starosta 

Nádražní 994/20 

792 01 Bruntál 

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
 Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774  

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 2 
 
 



e' "\

l m". ' m
ŤOtQ rozhodnut/ nabylo Právnl moci

's":,:=ť;ä' °
dn, Z°""kos'ezsk'""""""""· Podpi6

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Libušina 502/5, Přívoz, 702 00 Ostrava

Spisová značka.: SP18474/2014-571102
č.j.: SPU 238923/2020/Kle

Vyřizuje: Ing. Šárka Kleisová
Telefon: 606694503
E-mail: s.kleisova@spucr.cz
ID DS: z49per3

V Ostravě dne: 13. 7. 2020

SPU 238923/2020/Kle
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Usnesení

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj jako věcně
i místně příslušný správní orgán dle ust. § 2 odst. 4 a § 22 odst. 9 zákona č. 503/2012
Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejÍcÍch zákonů a dle
ust. 10 a 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v řízení zahájeném
podle § 44 odst. 1 správního řádu ve věci návrhu oprávněné osoby dle § 9 odst. 6
zákona č. 428/2012 Sb., (dále jen zmv) rozhodl dle § 66 odst. 1 písm. a) správního
řádu takto:

Řízení o návrhu podaném dne 26.9.2014, vedené pod č.j. SP18474/2014/R3058
ve věci vydání zemědělských nemovitých věcí

Katastrální Obec Číslo parcely Druh Parč. č. PK část
území pozemku
Bruntál - Bruntál KN 3701/1 Trvalý travní 1072,685,687,
město porost 688,689,690

se zastavuje

Učastniky řízení jsou dle ust. § 9 odst. 6 zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi:
Oprávněná osoba:
Československá provincie Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské
lČ: 00406546
sídlo: Beethovenova 235/1 746 01 Opava
zastoupena Mgr. Marek svojanovský



Povinná osoba:
Státní pozemkový úřad
lČ: 01312774
sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov

Odůvodnění:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj obdržel
dne 26.9.2014 návrh na vydáni zemědělské nemovitosti dle ust. § 9 odst. 6 zákona o
majetkovém vyrovnáni s církvemi v katastrálním území mino jiné Bruntál Krnovské
předměstí, podaný Československou provincii Milosrdných sester Panny Marie
Jeruzalémské, lČ 00406546, jako osobou oprávněnou dle ust. § 3 písm. b) zákona o
majetkovém vyrovnání s církvemi.
Tento návrh je veden pod č.j. SP18474/2014/R3058.

Podáním ze dne 24.02.2020 vzala oprávněná osoba, jako jediný žadatel, návrh na
vydání zemědělských nemovitostí v části PK parč. č.: viz níže, nyní sloučené do parc.
č. 3701/1, v k.ú. Bruntál-město, dle ust. § 9 odst.6 zákona o ZMV, částečným
zpětvzetím zpět.

Kat. území dle PK Specifikace KV Specifikace Kat LV
pozemků pozemkové pozemků dle území

dle PK knihy katastru dle KN
nemovitostí (v

rozsahu)
Bruntál - Krnovské 1072, 8 v rozsahu části Bruntál- 10002
předměstí cesta pozemku p.č. město

3701/1, trvalý
travní porost

Bruntál - Krnovské 685, role 8 v rozsahu Části Bruntál- 10002
předměstí pozemku p.č. město

3701/1, trvalý
travní porost

Bruntál - Krnovské 687, 8 v rozsahu části Bruntál- 10002
předměstí pastvina pozemku p.č. město

3701/1. trvalý
travní porost

Bruntál - Krnovské 688, 8 v rozsahu části Bruntál- 10002
předměstí ostatní pozemku p.č. město

plocha 3701/1, trvalý
travní porost

Bruntál - Krnovské 689, louka 8 v rozsahu části Bruntál- 10002
předměstí pozemku p.č. město

3701/1, trvalý
travní porost

Bruntál - Krnovské 690, role 8 v roz,sahu části Bruntál- 10002
předměstí pozemku p.č. město

3701/1, trvalý
travní porost
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Usnesením SPÚ, Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj, dle č.j. SPU
150620/2016/PŠ. ze dne 23.3.2016 bylo přerušeno řízení o předmětném návrhu na vydání
rozhodnutí o vydání zemědělské nemovitosti dle zákona o ZMV, a to do pravomocného
rozhodnutí soudem o podaných žalobách Česká republika - SPÚ a Lesy ČR, s.p.

Správní úřad z úřední povinnosti usnesením dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu
řízení zahájené na žádost zastaví, jestliže žadatel vzal žádost o zahájeni řIzenI zpět a ostatní
žadatelé s tím souhlasí. V daném případě došlo k platnému zpětvzetí žádosti i bez souhlasu
jiných osob, protože ve věci je pouze jeden žadatel. ŘÍzenÍ se zastaví dnem nabyti právni
moci tohoto usneseni.

Jelikož původní pozemky pare. PK 1072, 685, 687, 688, 689 a 690 v k.ú. Bruntál Krnovské
předměstí rovněž zasahují i do jiných parcel současného stavu KN, nejsou tímto částečným
zpětvzetím návrhu dotčeny a zůstávají předmětem správního řízení.

Z těchto důvodů rozhodl krajský pozemkový úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí.

Poučení o odvolání:
Do tohoto usnesení může podat účastník řízení ve smyslu ust. § 76 odst. 5 správního řádu
odvolánI ve lhůtě 15-ti dni od jeho doručení u správního orgánu, který usnesení vydal.
Odvolací řízení se řídI ustanoveními § 81 a násl. správního řádu. Dle ust. § 2 odst. 4 zákona
č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejÍcÍch zákonů, je
odvolacím orgánem dnutí krajského pozemkového úřadu ústředí Státního
pozemkového úřadu.
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Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu ------_"
pro Moravskoslezský kraj

v z. Ing. Tomáš Hořelica

Rozdělovník:
1. Československá provincie Milosrdných sester Panny Marie jeruzalémské, zastoupena na

základě plné moci Mgr. svojanovský Marek, advokát - DS: e7cvar4
2. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a 13000 Praha 3 Žižkov, Krajský pozemkový

úřad pro Moravskoslezský kraj - zde r3058
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