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Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Vážený pane,  
 
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj obdržel dne 11.6.2021 Vaši žádost  
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).,kterou zaregistroval pod č. j. SPU 214498/2021,  
a dle které žádáte o informaci:  

1) zda na pozemek-p.p.č. 170/8 o výměře 60332 m2 v k.ú. Svárov u Liberce, obci Stráž 
nad Nisou, byl vznesen restituční nárok, a pokud ano, v jaké fázi je jeho vydání 
oprávněné osobě a je-li již o vydání rozhodnuto, žádáte o zaslání příslušného 
rozhodnutí. 

2) Zda je tento pozemek předmětem soudního sporu, u kterého soudu je vedeno řízení, 
pod jakou spisovou značkou, kdo jsou jeho účastníci a bylo-li již ve věci rozhodnuto, 
a žádáte o zaslání příslušného soudního rozhodnutí. 

 
Dle ust. §14 odst.5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
podáváme následující informace. 
 

- na pozemek – p.p.č. 170/8 o výměře 60332 m2, orná půda, vedený Katastrálním  
úřadem pro Liberecký kraj, katastrálním pracovištěm Liberec, v k.ú. Svárov u Liberce, obci 
Stráž nad Nisou, na LV 10002, ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodaření pro 
Státní pozemkový úřad, nebyl uplatněn restituční nárok oprávněných osob na vydání majetku 
dle zákona č.229/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 

- pozemek – p.p.č. 170/8 v k.ú. Svárov u Liberce, obci Stráž nad Nisou, je předmětem  
 soudních sporů (žaloby o poskytnutí náhradních pozemků) vedených proti Státnímu 
pozemkovému úřadu a to: 

1) Okresní soud v Domažlicích - sp.zn. 4 C 236/2017  
2) Okresní soud v Liberci – sp.zn.21C95/2018 

 
Soudní spory jsou oba aktivní, nebyl dosud vynesen rozsudek 
 
S pozdravem 
 
 
 
Ing. Bohuslav Kabátek,  
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Liberecký kraj 

 

   Vážený pan 
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   xxxxxxxxxxxxxxx 

   xxxxxxxxxxxxxxxx 
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