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Váš dopis zn.:  
Ze dne: 9.2.2022       
Naše značka: SPU 082825/2022 
Spis. značka:  SPU 044814/2022/3 
Vyřizuje:  Ing. Radoslav Baslík 
Tel:    727957146 
E-mail: r.baslik@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
 
 

DATUM: 9.3.2022 
 
 

Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů  
 
 
Vážení, 
 
dne 9.2.2022 obdržel Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj Vaši  žádost o informaci, 
doplněnou dne 7.3.2022 o kopie map katastru nemovitostí, kopie map bývalého pozemkového  
katastru, kopii přídělové mapy a geometrické plány, v niž požadujete sdělení, zda byly 
na pozemky KN p. č. 7652/29, 7652/82, 7652/109, 7652/110, 7975/2, 7975/9, 7975/10, 
7975/13, 7975/16, 7975/23 až 7975/28, 7975/31, 7975/32, 7975/34, 7975/40, 7975/41, 
7976/3, 7976/5, 7976/10, 7976/11, 7977/20, 7984/2, 7985/1, 7985/2, stavby bez čp/če na p. 
č. 7975/28 a p. č. 7975/41 v k. ú. Židenice, zapsaných na LV 5670 v k. ú. Židenice, na id. 
267539/324124 pozemků KN p. č. 7975/29, 7975/30 a stavby č.p. 4315 v k. ú. Židenice, 
zapsaných na LV 5762 v k. ú. Židenice, na jednotky č. 4315/1 (dílna) a č. 4315/3 (byt) v budově 
č.p. 4315  zapsané na LV 6184 v k. ú. Židenice, na pozemky KN p. č. 489/44, 489/61, 489/86, 
489/87, 489/97 a stavbu bez čp/če na pozemku p. č. 489/97 v k. ú. Dolní Heršpice, zapsaných 
na LV 538 v k. ú. Dolní Heršpice a na pozemky KN p. č. 601/31, 601/33, 601/47, 601/48, 
601/51,  stavby  bez  čp/če na  pozemcích p. č. 601/33, p. č. 601/51 a stavbu č.p. 273 na 
pozemku p. č. 601/48 v k. ú. Ostrovačice, zapsaných v k. ú. LV 539 v k. ú. Ostrovačice, 
uplatněny restituční  nároky  podle zákonů č. 229/1991 Sb.  a  č. 428/2012 Sb. 
 
Jak již  bylo uvedeno ve výzvě k upřesnění žádosti č. j. SPU 047003/2022 ze dne 11.2.2022, 
databáze uplatněných restitučních nároků, které vede Krajský pozemkový úřad pro 
Jihomoravský kraj, je sestavena podle parcelních čísel dřívějších pozemkových evidencí, 
zejm. podle parcelních čísel pozemkového katastru (PK), příp. jiných  (např. evidence 
nemovitostí, grafické příděly atd), tedy tak, jak byly oprávněnými osobami jejich restituční 
nároky uplatňovány.   
 
Naším úřadem bylo provedeno porovnání Vámi doložených  kopií map katastru nemovitostí, 
kopií map bývalého pozemkového  katastru a kopie přídělové mapy a domníváme se,  že 
požadované: 
 

A. pozemky  KN p. č. 7652/29, 7652/82, 7652/109, 7652/110, 7975/2, 7975/9, 7975/10, 
7975/13, 7975/16, 7975/23 až 7975/28, 7975/31, 7975/32, 7975/34, 7975/40, 7975/41, 
7976/3, 7976/5, 7976/10, 7976/11, 7977/20,  7984/2, 7985/1, 7985/2, 7975/29, 7975/30 
v k. ú. Židenice, vznikly z původních pozemků PK p. č. 2946, 3107, 3109, 3110, 3111, 3113, 
3115, 3118/2, 3119/1, 3119/2, 3120 v k. ú. Židenice  a  PK p. č. 1872/1, 1874 v k. ú. 
Maloměřice  
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B. pozemky  KN p. č. 489/44, 489/61, 489/86, 489/87, 489/97 v k. ú. Dolní Heršpice, vznikly 
z původních pozemků PK p. č. 515, 519, 520/1, 521/2, 524, 525/1, 525/2, 525/3, 528/1, 
528/2, 528/3 v k. ú. Dolní Heršpice, které následně zanikly do přídělů označených PO14/24, 
PO 14/25, PO 14/26, PO 14/27, PO 14/28 v k. ú. Dolní Heršpice  

 

C. pozemky KN p. č. 601/31, 601/33, 601/47, 601/48, 601/51 v k. ú. Ostrovačice, vznikly 
z  původních  pozemků PK p. č. 2854/1, 2854/4, 2854/5, 2854/6, 2854/7, 2854/8, 2854/9 
v k. ú. Říčany u Brna 

 
Následně bylo provedeno šetření v databázi uplatněných restitučních  nároků  podle  zákonů 
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve 
znění pozdějších změn a doplňků, č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky 
související se zákonem č. 229/1991 Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisů a č. 212/2000 Sb., o 
zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem, přičemž - dle dosud 
dostupných podkladů, které má Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  a Pobočka 
Brno (v případě k. ú. Ostrovačice)  k dispozici - bylo zjištěno níže uvedené. 
 
A.  
Na pozemky PK p. č. 3119/1, 3118/2 a 3115 v k. ú. Židenice byl uplatněn restituční nárok  pod 
č. j. 556/91.   K tomuto nároku  uvádíme, že dne 30.11.1993 bylo vydáno rozhodnutí č. j. 
556/91-RD, které nabylo právní moci dne 28.12.1993 a dne 30.7.1993 bylo vydáno rozhodnutí 
č. j. 556/91/a-RNP,  které  nabylo  právní moci dne 6.9.1993. Těmito rozhodnutími byly části 
pozemků PK p. č.  3119/1, 3118/2 a 3115 v k. ú. Židenice vydány, dle KN p. č. 7652/29, 7975/2 
v k. ú. Židenice, zbývající části těchto pozemků vydány nebyly  a správní řízení bylo u našeho 
úřadu pravomocně ukončeno. 
 
Na pozemek PK p. č. 3113 v k. ú. Židenice byl uplatněn restituční nárok  pod č. j. 2948/92.   
K tomuto nároku  uvádíme, že dne 17.6.2005 bylo vydáno rozhodnutí č. j. 2948/92/3-
RBD+RNP, které nabylo právní moci dne 23.6.2005. Tímto rozhodnutím byla část pozemku 
PK p. č.  3113 v k. ú. Židenice vydána, dle KN p. č. 7652/29 v k. ú. Židenice, zbývající část 
tohoto pozemku vydána  nebyly  a správní řízení bylo u našeho úřadu pravomocně ukončeno. 
 
Na pozemky PK p. č. 3111 a 3110 v k. ú. Židenice byl uplatněn restituční nárok  pod č. j. 
2266/92.   K tomuto nároku  uvádíme, že dne 5.10.1998 bylo vydáno rozhodnutí č. j. 
2266/92/g-RN, které nabylo právní moci dne 9.11.1998. Tímto rozhodnutím nebyly pozemky  
PK p. č.  3111 a 3110 v k. ú. Židenice vydány  a správní řízení bylo u našeho úřadu 
pravomocně ukončeno. 
 
Na pozemek PK p. č. 3109 v k. ú. Židenice byl uplatněn restituční nárok  pod č. j. 3857/92.   
K tomuto nároku  uvádíme, že dne 18.9.2007 bylo vydáno rozhodnutí č. j. 3857/92/5-RZN, 
které nabylo právní moci dne 10.10.2007. Tímto rozhodnutím nebyl pozemek PK p. č.  3109 
v k. ú. Židenice vydán a správní řízení bylo u našeho úřadu pravomocně ukončeno. 
 
Pokud se  jedná o pozemky PK p. č. 2946 a 3107 v k. ú. Židenice, evidujeme na jejich id. 
1/3 uplatněný restituční nárok pod č. j. 1815/96. K tomuto nároku uvádíme, že dne 29.6.2004 
bylo vydáno rozhodnutí č. j. 1815/96/3-RZŘ, které nabylo právní moci dne 26.7.2004. Tímto 
rozhodnutím bylo zastaveno řízení na částí pozemků PK p. č. 2946 a 3107 v k. ú. Židenice, 
odpovídající pozemkům KN p. č. 7976/1, 7652/27, 7652/83 v k. ú. Židenice, neboť oprávněné 
osoby vzaly svůj nárok zpět. O zbývající  části pozemků PK p. č. 2946 a 3107 v k. ú. Židenice 
nebylo doposud pravomocně rozhodnuto.  
 
Na pozemek PK p. č. 1874 v k. ú. Maloměřice  byl uplatněn restituční nárok  pod č. j. 3097/92.   
K tomuto nároku  uvádíme, že dne 30.1.1996 bylo vydáno rozhodnutí č. j. 3097/92-RD, které 
nabylo právní moci dne 19.2.1996, dne 17.6.1996 bylo vydáno rozhodnutí č. j. 3097/92/a-RD, 
které nabylo právní moci dne 8.7.1996, dne 7.9.2001 bylo vydáno rozhodnutí č. j. 3097/92/3-
RN, které nabylo právní moci dne 25.2.2003 a dne 6.10.2008 bylo vydáno rozhodnutí č. j. 
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3097/92/4-RNP, které nabylo právní moci dne 9.10.2008. Tímto rozhodnutím byla část 
pozemku PK p. č.  1874  v k. ú. Maloměřice vydána, dle KN p. č. 7977/20, 7976/5, 7976/3, 
7988/39 v k. ú. Židenice, zbývající část tohoto pozemku vydána nebyla a správní řízení bylo u 
našeho úřadu pravomocně ukončeno. 
 
Na ostatní pozemky PK p. č. 3119/2, 3120 v k. ú. Židenice  a  PK p. č. 1872/1 v k. ú. 
Maloměřice nebylo uplatnění restitučních nároků u našeho úřadu prokázáno. 
 
 
B.  
Na pozemek PK p. č. 515 v k. ú. Dolní Heršpice byl uplatněn restituční nárok  pod č. j. 3428/92.   
K tomuto nároku  uvádíme, že dne 11.8.2000 bylo vydáno rozhodnutí č. j. 3428/92/2-RN,  které 
nabylo právní moci dne 20.9.2000. Tímto rozhodnutím nebyl pozemek  PK p. č.  515 v k. ú. 
Dolní Heršpice vydán a správní řízení bylo u našeho úřadu pravomocně ukončeno. 
 
Na pozemek PK p. č. 528/2 v k. ú. Dolní Heršpice byl uplatněn restituční nárok  pod č. j. 
2364/92.   K tomuto nároku  uvádíme, že dne 18.6.2019 bylo vydáno rozhodnutí č. j. 
2364/92/23-RNP,  které nabylo právní moci dne 24.6.2019. Tímto rozhodnutím nebyl pozemek  
PK p. č.  528/2 v k. ú. Dolní Heršpice vydán a správní řízení bylo u našeho úřadu pravomocně 
ukončeno. 
 
Na příděl PO 14/24 v k. ú. Dolní Heršpice byl uplatněn restituční nárok  pod č. j. 1933/92.   
K tomuto nároku  uvádíme, že dne 14.4.1998 bylo vydáno rozhodnutí č. j. 1933/92-RBD,  které 
nabylo právní moci dne 22.4.1998 a dne 8.10.1998 bylo vydáno rozhodnutí č. j. 1933/92-RNP,  
které nabylo právní moci dne 19.11.1998. Těmito rozhodnutími byla část PO 14/24  v k. ú. 
Dolní Heršpice vydána, dle KN p. č. 489/18 v k. ú. Dolní Heršpice, jeho zbývající část vydána 
nebyla  a správní řízení bylo u našeho úřadu pravomocně ukončeno. 
 
Na příděl PO 14/27 v k. ú. Dolní Heršpice byl uplatněn restituční nárok  pod č. j. 2086/92.   
K tomuto nároku  uvádíme, že dne 28.9.1998 bylo vydáno rozhodnutí č. j. 2086/92/1-RBD,  
které nabylo právní moci dne 6.11.1998 a dne 14.12.1998 bylo vydáno rozhodnutí č. j. 
2086/92/4-RNP,  které nabylo právní moci dne 25.1.1999 Těmito rozhodnutími byla část PO 
14/27  v k. ú. Dolní Heršpice vydána, dle KN p. č. 489/21 v k. ú. Dolní Heršpice, jeho zbývající 
část vydána nebyla  a správní řízení bylo u našeho úřadu pravomocně ukončeno. 
 
Na příděl PO 14/28 v k. ú. Dolní Heršpice byl uplatněn restituční nárok  pod č. j. 209/91.   
K tomuto nároku  uvádíme, že dne 25.3.1998 bylo vydáno rozhodnutí č. j. 209/91/2-RBD,  které 
nabylo právní moci dne 4.5.1998 a dne 7.10.1998 bylo vydáno rozhodnutí č. j. 209/91/7-
RBD+RNP,  které nabylo právní moci dne 13.11.1998 Těmito rozhodnutími byla část PO 14/28  
v k. ú. Dolní Heršpice vydána, dle KN p. č. 489/23 v k. ú. Dolní Heršpice, jeho zbývající část 
vydána nebyla  a správní řízení bylo u našeho úřadu pravomocně ukončeno. 
 
Na ostatní pozemky PK p. č. 519, 520/1, 521/2, 524, 525/1, 525/2, 525/3, 528/1, 528/3 a příděly   
PO 14/25  a  PO 14/26, vše v k. ú. Dolní Heršpice, nebylo uplatnění restitučních nároků u 
našeho úřadu prokázáno. 
 
 
C. 
Podle sdělení Pobočky Brno, Státního pozemkového úřadu - Krajského pozemkového úřadu 
pro Jihomoravský kraj,  nebyly restituční nároky na pozemky PK p. č. 2854/1, 2854/4, 2854/5, 
2854/6, 2854/7, 2854/8, 2854/9 v k. ú. Říčany u Brna, nyní KN p. č. KN p. č. 601/31, 601/33, 
601/47, 601/48, 601/51 v k. ú. Ostrovačice,  podle výše uvedených restitučních zákonů, 
uplatněny.  
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Pokud se jedná o restituční nároky podle ust. § 9 zák. č. 428/2012 Sb., o majetkovém 
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme, 
že žádný z návrhů na vydání zemědělských nemovitostí podle tohoto zákona, které byly 
Krajskému pozemkovému  úřadu  pro Jihomoravský  kraj  doručeny, se netýkal pozemků  PK 
p. č. 1872/1, 1874 v k. ú. Maloměřice, PK p. č. 2946, 3107, 3109, 3110, 3111, 3113, 3115, 
3118/2, 3119/1, 3119/2, 3120 a KN p. č. 7652/29, 7652/82, 7652/109, 7652/110, 7975/2, 
7975/9, 7975/10, 7975/13, 7975/16, 7975/23 až 7975/28, 7975/31, 7975/32, 7975/34, 
7975/40, 7975/41, 7976/3, 7976/5, 7976/10, 7976/11, 7977/20, 7984/2, 7985/1, 7985/2, 
7975/29, 7975/30 v k. ú. Židenice, PK p. č. 515, 519, 520/1, 521/2, 524, 525/1, 525/2, 525/3, 
528/1, 528/2, 528/3, příděly PO14/24, PO 14/25, PO 14/26, PO 14/27, PO 14/28  a KN p. č. 
489/44, 489/61, 489/86, 489/87, 489/97 v k. ú. Dolní Heršpice,  PK p. č. 2854/1, 2854/4, 
2854/5, 2854/6, 2854/7, 2854/8, 2854/9 v k. ú. Říčany u Brna a KN p. č. 601/31, 601/33, 
601/47, 601/48, 601/51 v k. ú. Ostrovačice, ale ani staveb na pozemcích KN p. č.  7975/28, 
7975/41, 7975/29, 7975/30 v k. ú. Židenice, KN p. č. 489/97 v k. ú. Dolní Heršpice a KN p. č. 
601/33, 601/51,  601/48 v k. ú. Ostrovačice. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing.  Renata Číhalová 
ředitelka  Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 
zastoupená JUDr. Jarmilou Báčovou, zástupkyní ředitelky KPÚ JmK  
  


