
 

 

1 / 1 

 
 

Váš dopis zn.:   
Ze dne:   
Naše značka: SPU 002857/2022 
Spis. značka: SZ SPU 002857/2022 
 

Vyřizuje:  Ing. Miškářová 
Tel.:  725 420 036 
ID DS:  z49per3 
E-mail:  j.miskarova@spucr.cz 
 
Datum:  14.1.2022 
 
 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
 
Vážený pane, 
 
dne 4. 1. 2022 byla Státnímu pozemkovému úřadu doručena Vaše žádost o informace podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
(dále také „InfZ“) zaevidovaná pod č. j. SPU 002857/2022 ve věci platnosti restitučního nároku 
na náhradu za nevydané pozemky. 

 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj registruje Váš restituční nárok na náhradu 
dle ust. §11a zákona č. 229/1991 Sb. v platném znění, který jste získal Smlouvou o postoupení 
pohledávky ze dne 12.12.2008, od postupitele ………………..ve výši ……………..Kč. 
Restituční nárok na náhradu vznikl na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství 
Pozemkového  úřadu Hradec Králové č. R-5167-9471/2825/2007-Bá-B  ze dne  2.5..2007, 
které nabylo právní moci dne 8.6.2007 a  kterým nebyly vydány  pozemky mimo jiné i paní 
…………………v k.ú. Svobodné Dvory. 
Zákonem 131/2006 Sb. ze dne 14.3.2006 , kterým se mimo jiné změnil zákon č. 229/1991 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů ( zákon o půdě )  byl  v §11a  upraven  postup při převodu jiného 
zemědělského pozemku. Svůj postoupený restituční nárok jste mohl  uplatit na pozemky 
zařazené   do veřejných nabídek do dvou let od data nabytí právní moci původního rozhodnutí, 
tj. do 8.6.2009 a po uplynutí této lhůty bylo možno požádat do šesti měsíců o poskytnutí 
peněžité náhrady.  
Protože jste svůj nárok v zákonné lhůtě neuplatnil ani ve veřejné nabídce pozemků ani 
nepožádal následně o jeho proplacení, tak propadl.  
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Ing. Jolana Miškářová 

zástupce ředitele a 

vedoucí oddělení převodu majetku státu 

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj 
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