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Váš dopis zn.:   

Ze dne:  22. 1. 2021 
Naše značka: SPU 034543/2021/Šá 
Spis. značka: SPU 022953/2021 
 
Vyřizuje.:  Mgr. Jan Šádek  
Tel.:  727 956 902 
ID DS:  z49per3 
E-mail:  j.sadek@spucr.cz 
 
Datum:  3. 2. 2021 

 
Poskytnutí informace  
 
Státní pozemkový úřad dne 22. 2. 2021 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: 

 
„Vážení, 
obracíme se na Vás v záležitosti pozemků, jež odpovídají níže uvedeným PK pozemkům v katastrálním území 
Poruba a dovolujeme si Vás tímto požádat o informaci, zda na tento pozemek byl uplatněn restituční nárok. 
Předmětem našeho dotazu jsou následující pozemky PK pro výše uvedené katastrální území: 
59 

60 

61 

389/1 

392 

Jedná se o pozemky nyní vedené v katastru nemovitostí v k.ú. Poruba na LV 6840. Identifikace parcel ze dne 
19.01.2021 je také přiložena jako příloha této žádosti. 
 

Tuto žádost o informace podáváme ve smyslu zákonů č. 106/1999 Sb., č. 428/2012 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 
30/1996 Sb., 243/1992 Sb. a č. 212/200 Sb. v platném znění.“ 
 
Po prošetření sdělujeme, že podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 
a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi 
a náboženskými společnostmi), ve znění pozdějších předpisů, nebyl uplatněn restituční nárok k Vámi 
uváděným pozemkům.  
 
Po prověření provedeném prostřednictvím pobočky Opava, která dle číselného označení PK stavu pozemků 
spravuje původní archiv správního orgánu k uplatněným nárokům dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů a provádějících 
právních předpisů (zákona č. 30/1996 Sb. a 243/1992 Sb.) sdělujeme, že nebyl uplatněn restituční nárok 
k Vámi uváděným pozemkům. Pobočka Opava současně sdělila, že v uvedeném katastrálním území jsou 
všechny restituční nároky pravomocně ukončeny a založeny do archivu správního orgánu. 
 
S pozdravem 
 
(„otisk úředního razítka“)  
 
 
Mgr. Dana Lišková 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Moravskoslezský kraj 
 
Za správnost: Mgr. Jan Šádek 
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