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Vyřízení žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím 
 

Vážení, 
 
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj obdržel Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou eviduje pod sp. zn. SZ SPU 
249712/2021. Předmětem žádosti je poskytnutí informací o vznesených restitučních nárocích 
na parcely st.p.č. 585, p.p.č. 157/2, p.p.č. 949/1, p.p.č. 949/2 a p.p.č. 949/3 v kat. území Dolní 
Chrastava a parcely st.p.č. 261, st. p.č. 262, p.p.č. 73/36, p.p.č. 75, p.p.č. 295/1, p.p.č. 295/2, 
p.p.č. 295/3 a p.p.č. 296 v kat. území Chrastava II. 
 
Ve smyslu ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
Vám sdělujeme, že na výše uvedené parcely, nebyl uplatněn u Pozemkového úřadu Liberec restituční 
nárok fyzických osob vyplývající ze zákona č. 229/1991 Sb. v platném znění.  
 
Dále Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj sděluje, že ve své databázi neeviduje výzvy k vydání 
předmětných nemovitostí, podaných dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 
a náboženskými společnostmi. Zároveň upozorňuje na skutečnost, že Státní pozemkový úřad nemá 
možnost prověřit, zda byly podány písemné výzvy k vydání věci oprávněnými osobami u jiných 
povinných osob, popř. zda byly podány u věcně a místně příslušných soudů návrhy ve smyslu § 10 
odst. 4 zákona č. 428/2012 Sb. nebo návrhy dle § 18 odst. 1 a odst. 8 zákona č. 428/2012 Sb., neboť 
k tomu nemá zákonnou pravomoc. 
 
S pozdravem 
 
 
 

 
 
 
Ing. Bohuslav Kabátek 
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj 
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