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Vážený pane jednateli,
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj k Vaší žádosti ze dne 27.1.2022, podané dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění k jednotlivým dotazů, které se týkají
souboru nemovitých věcí vedených na listu vlastnictví č. 39 pro katastrální území Javorná u Toužimi sděluje:
A) byly kdy předmětem uplatněného restitučního nároku ve smyslu zvláštních zákonů (zejména ve
smyslu zákona č. 229/1991 Sb., 173/1990 Sb., 298/1990 Sb., 403/1990 Sb., 87/1991 Sb., 92/1991
Sb., 243/1992 Sb., 165/1997 Sb., 212/2000 Sb., 212/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
a. v katastrálním území Javorná u Toužimi již bylo rozhodnuto o všech uplatněných restitučních
nárocích dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 243/1992 Sb., kterým se
upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb. ve znění zákona č. 93/1992
Sb. a zákona č. 212/2000 Sb. a výsledky rozhodnutí byly zavedeny do katastru nemovitostí
Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrálního pracoviště Karlovy Vary.
B) byly kdy předmětem vlastnictví či majetkového nároku církve, zejména ve smyslu majetkového
vypořádání dle zákonů 229/1991 Sb. a 428/2012 Sb.:
a. vlastníkem všech nemovitostí uvedených v předloženém výpisu z LV byla k 25.2.1948
Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi, která je církevní osobou. Na
pozemky p.č. 422/2 a 422/4 v k.ú. Javorná u Toužimi byla podána výzva k vydání nemovitostí
dle § 9 odst. 1 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými
společnostmi (dále jen zákon o majetkovém vyrovnání) a pozemky byly oprávněné osobě
vydány. Ostatní nemovitosti uvedené v předloženém výpisu z LV byly oprávněné osobě před
účinností zákona o majetkovém vyrovnání bezúplatně převedeny
S pozdravem
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