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Poskytnutí informace 
 

Dne 15. 3. 2021 obdržel Státní pozemkový úřad Vaš i žádost o poskytnutí informací podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační 
zákon“), k uplatněným restitučním nárokům na pozemky  evidované příslušným katastrálním úřadem na listu 
vlastnictví č. 5608, resp. na pozemky parc č. 2359/4, 2386/15,  2386/16 jehož součástí je stavba č.p. 3309,  

2386/32 vše v k.ú. Moravská Ostrava. 
 
V souladu s obsahem Vaší žádostí a přihlédnutím ke skutečnosti, že Vámi uváděné nemovitosti jsou 

identifikovány dle současných údajů evidence nemovitostí a nejsou ve Vaší uvedeny údaje potřebné 
k dohledání parcel v evidencích našeho úřadu, tzn. chybí identifikace parcel na původní pozemkový katastr 
k požadovaným parcelám včetně snímku katastrální mapy se zákresem původního pozemkového katastru  

pro dohledání požadovaných údajů ve smyslu zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě 
a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, lze za tohoto stavu toliko informativně uvést,  
že ve smyslu 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, nebyly uplatněny restituční nároky v k.ú. Moravská Ostrava. 
 

Informace o podaných výzvách a dohodách dle 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, jsou uvedeny internetových stránkách našeho 

úřadu https://www.spucr.cz/restituce/cirkevni-restituce/informace-o-podanych-vyzvach-a-dohodach.  
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