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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím 
 

 

Vážení, 
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, obdržel Vaši žádost ze 
dne 2. 2. 2022 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, doručenou dne 2. 2. 2022 pod č.j. SPU 035372/2022. Tato 
žádost se týkala informace o uplatněných restitučních nárocích a probíhajících restitučních 
sporech, týkajících se pozemků, zapsaných na listech vlastnictví: 
 

• č. 122 v k.ú. Mlýnec pod Přimdou 

• č. 752 v k.ú. Lužná u Boru 

• č. 786 v k.ú. Vysočany u Boru 

• č. 962 v k.ú. Bor u Tachova 
 
 
K Vaší žádosti uvádíme následující. 
 
Evidence uplatněných nároků podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen zákon č. 428/2012 Sb.) je naším úřadem 
ve většině případů vedena dle oprávněných osob a dle evidence bývalého pozemkového 
katastru (tzv. PK stav), respektive dle zjednodušené evidence. Podle současného stavu 
jednotlivé pozemky ve většině případů evidovány nejsou a k jejich identifikaci je nutné mít k 
dispozici srovnávací sestavení parcel dle původní (PK stav) a současné evidence (KN stav).  
 
Vzhledem k tomu, že ve Vaší žádosti byly uvedeny pozemky pouze dle současné evidence, 
SPÚ Vám poskytuje následující informativní vyjádření.  
 
V k.ú. Mlýnec pod Přimdou nebyly v minulosti uplatněny restituční nároky dle zákona                  
č. 428/2012 Sb. V k.ú. Lužná u Boru, k.ú. Vysočany u Boru a k.ú. Bor u Tachova v minulosti 
byly uplatněny restituční nároky oprávněné osoby Římskokatolická farnost Bor u Tachova dle 
zákona č. 428/2012 Sb., nicméně o veškerých uplatněných restitučních nárocích bylo již 
pravomocně rozhodnuto a tato rozhodnutí jsou zapsána v katastru nemovitostí.   
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Informace o uplatněných restitučních nárocích ve smyslu zákona č. 428/2012 Sb. jsou rovněž 
zveřejněny na našich webových stránkách na tomto přímém odkazu: 
https://www.spucr.cz/restituce/cirkevni-restituce/informace-o-podanych-vyzvach-a-dohodach. 
 
V případě restitučních nároků, uplatněných na základě zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (dále jen zákon č. 229/1991 Sb.), 
je evidence rovněž vedena dle původního pozemkového katastru a dle oprávněných osob, jak 
je uvedeno výše. Pro jednoznačnou identifikaci dotčených pozemků je nutné předložit 
srovnávací sestavení parcel (PK stav) a označit oprávněnou osobu, která nároky uplatnila. 
 
Z výše uvedených důvodů Vám poskytujeme informativní vyjádření, že v okrese Tachov (tj. i 
ve Vámi uvedených k.ú.) bylo již pravomocně rozhodnuto o všech restitučních nárocích na 
vydání pozemků, uplatněných dle zákona č. 229/1991 Sb., a tato rozhodnutí byla zapsána 
v katastru nemovitostí. 
 
    
 
S pozdravem, 
 
 
 
elektronicky podepsáno 
……………………………. 
Ing. Jiří Papež 
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 
Státní pozemkový úřad 
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