
STÁTNÍ
POZEMKOVÝ
ÚŘAD

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

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 779 00, Olomouc

Váš dopis zn.:
Ze dne: 26. 5. 2021
Naše značka: SPU 190672/2021
Spisová zn.:
Vyřizuje.: Ing. Jan jílek
Tel.: 727 957 264
ID DS: z49per3
E-mail: j.jilek@spucr.cz

Datum: 28. 5. 2021

OBJEKT-INVEST, s.r.o.

Věc: Sdělení na ,,Zádost o poskytnuti informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím"

Na základě Vaší ,,Zádosti o poskytnuti informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím", doručenou na Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
dne 27.5.2021 pod číslem SPU 190672/2021, ve věci sdělení informace, zda byly k pozemkům
KN p. č. 930/4, 930/9, 930/10 v katastrálním území Řepčín, uplatněny restituční nároky podle
zákona č. 229/1991 Sb., zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání
s církvemi a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších předpisů, Vám sdělujeme nás|edujÍcÍ
informace.

Dle dostupné identifikace nebyla u Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj podána výzva k vydání výše uvedených pozemků dle ustanovení § 9 odst. 1
zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

Na výše uvedené pozemky nebyl uplatněn restituční nárok dle zákona č. 229/1991 Sb, o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 212/2000 Sb. a zákona č. 243/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

S pozdravem

JU . Roman Brnčal, LL.M.
l editel KPÚ pro Olomoucký kraj

Na vědomí:
Ústředí SPÚ, Odbor zastupování státu a legislativy

Za správnost: Ing. Jan JIlek .,,-j;:U
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