
 

 

1 / 1 

 

 
 
Váš dopis zn.: 
Ze dne:           5.3.2021 
Naše značka:  SPU 097371 /2021 
Spis. značka:  SPU 079814/2021/4      
 
Vyřizuje:  Ing. Radoslav Baslík 
Tel:    727957146 
E-mail: r.baslik@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
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Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů  
 
 

Vážený pane, 
 
dne 5.3.2021 obdržela Pobočka Hodonín, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj Vaši  
e-mailovou žádost o informaci, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), doplněnou dne 
12.3.2021, ve které požadujete sdělení, zda evidujeme u našeho úřadu nevyřízené restituční nároky 
podle zákonů č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, 
č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb.,   č. 
212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a č. 428/2012 Sb., o 
majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších předpisů, popř. 
podle jiných restitučních nároků,  na  pozemky KN p. č. 6888/79, 6889/35, 6889/40, 6889/41, 6889/43, 
6896/1, 14055, 14056 v k. ú. Mutěnice, které  jsou  zapsány  na  LV 6640 v k. ú. Mutěnice  a  vznikly 
z původních pozemků PK p. č. 4098/4, 6466, 4099/2, 4094/46, 4094/6 v k. ú. Mutěnice. 
 
Podle sdělení Pobočky Hodonín, Státního pozemkového úřadu - Krajského pozemkového úřadu pro 
Jihomoravský kraj,  nebyly restituční nároky podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických 
vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé 
otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb. a zákona č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých 
majetkových křivd způsobených holocaustem, na pozemky  PK p. č. 4098/4, 6466, 4099/2, 4094/46, 
4094/6 v k. ú. Mutěnice, z kterých vznikly pozemky  KN  p. č.  6888/79,  6889/35,  6889/40,  6889/41, 
6889/43, 6896/1, 14055, 14056 v k. ú. Mutěnice, uplatněny.  
 
Pokud se jedná o restituční nároky podle ust. § 9 zák. č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme, že žádný z návrhů 
na vydání zemědělských nemovitostí podle tohoto zákona, které byly Krajskému pozemkovému  úřadu  
pro  Jihomoravský  kraj  doručeny, se  netýkal  pozemků  PK p. č. 4098/4, 6466, 4099/2, 4094/46, 4094/6 
a  KN p. č. 6888/79,  6889/35,  6889/40,  6889/41, 6889/43, 6896/1, 14055, 14056 v k. ú. Mutěnice. Pro 
úplnost pouze dodáváme, že o všech nemovitostech v k. ú. Mutěnice, na které byl podán návrh podle 
tohoto restitučního zákonu,  již bylo u našeho úřadu pravomocně rozhodnuto. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Ing.  Renata Číhalová 
ředitelka  Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 
zastoupená JUDr. Jarmilou Báčovou, zástupkyní ředitelky KPÚ JmK  
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