
 

Váš dopis zn.:   

Ze dne:    

Naše značka:  SPU 084707/2022 

Spisová zn.: 

Vyřizuje.:  Ing. Miškářová 

Tel.:  725 420 036 

ID DS:   z49per3 

E-mail:  j.miskarova@spucr.cz 

 

Datum:   18.3.2022 

 

 

Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. 

 

 Dne 11.3.2022 byla doručena na SPÚ Praha Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 

106/1999 Sb. ve věci pozemků na LV č. 505 v katastrálním území Skřivany a na LV č. 179 v 

katastrálním území Šediviny o uplatnění restitučního nároku. 

 

K Vaší výše uvedené žádosti sdělujeme následující informativní sdělení: 

 

Na nemovitosti uvedené na LV 179 v k.ú. Šediviny nebyl uplatněn restituční nárok 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 pozdějších předpisů a zákona č. 212/2000 Sb., o zmírnění 
některých majetkových křivd způsobených holocaustem, ve znění pozdějších předpisů. 
Ve jmenovaném katastrálním území proběhly komplexní pozemkové úpravy a v současné době je 
platný a závazný stav, který je výsledkem této pozemkové úpravy tak, jak je uveden na LV 179. 

 

Na pozemky KN st.p. 2/2, 2/4, 2/5, 2/6, 2/8, 2/9, 48/1, 48/2, 145, 348, 398, 420, 421, 426, 427, 428, 
430, 441, 487, 488, 501 a KN p.č. 22, 30/2, 30/3, 30/4, 30/6, 197/2, 197/3, 197/4, 197/7, 197/14, 
197/15, 197/16, 197/30, 197/36, 197/37, 197/38, 197/39, 197/40, 197/53, 329, 586, 617, 618, 621, 
622 v k.ú. Skřivany (obec Skřivany) vedené na LV č. 505 nebyl uplatněn restituční nárok na 
navrácení 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 pozdějších předpisů a zákona č. 
212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

Na pozemky dle KN p. č. st. 168, kde součástí je stavba čp. 64, KN p. č. 3093 a KN p. č. 3094, 
vše v katastrálním území Šediviny, obec Kounov, okres Rychnov nad Kněžnou, které jsou 
vedeny na listu vlastnictví 179 – vlastnické právo Trivium Packaging Czech Republic s. r. o, se sídlem 
Tovární 67, 503 52 Skřivany, nebyl u Státního pozemkového úřadu uplatněn církevní restituční nárok 
dle z. č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Na 
předmětné pozemky ke dnešnímu dni neevidujeme žalobu.   

 
Na pozemky dle KN p. č. st. 2/2, kde součástí je stavba bez čísla popisného nebo evidenčního, 
KN p. č. st. 2/4, kde součástí je stavba bez čísla popisného nebo evidenčního, KN p. č. st. 2/5, 
kde součástí je stavba bez čísla popisného nebo evidenčního, KN p. č. st. 2/6, kde součástí je 
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stavba čp. 67, KN p. č. st. 2/8, kde součástí je stavba bez čísla popisného nebo evidenčního, 
KN p. č. st. 2/9, kde součástí je stavba bez čísla popisného nebo evidenčního, KN p. č. st. 48/1, 
kde součástí je stavba čp. 2,  KN p. č. st. 48/2, kde součástí je stavba bez čísla popisného 
nebo evidenčního, KN p. č. st. 145, kde součástí je stavba bez čísla popisného nebo 
evidenčního, KN p. č. st. 348, kde součástí je stavba bez čísla popisného nebo evidenčního, 
KN p. č. st. 398, kde součástí je stavba bez čísla popisného nebo evidenčního, KN p. č. st. 420, 
kde součástí je stavba bez čísla popisného nebo evidenčního, KN p. č. st. 421, kde součástí 
je stavba bez čísla popisného nebo evidenčního, KN p. č. st. 426, kde součástí je stavba bez 
čísla popisného nebo evidenčního, KN p. č. st. 427, kde součástí je stavba bez čísla popisného 
nebo evidenčního, KN p. č. st. 428, kde součástí je stavba bez čísla popisného nebo 
evidenčního, KN p. č. st. 430, kde součástí je stavba bez čísla popisného nebo evidenčního, 
KN p. č. st. 441, kde součástí je stavba bez čísla popisného nebo evidenčního, KN p. č. st. 487, 
kde součástí je stavba bez čísla popisného nebo evidenčního, KN p. č. st. 488, kde součástí 
je stavba bez čísla popisného nebo evidenčního, KN p. č. st. 501, kde součástí je stavba bez 
čísla popisného nebo evidenčního, KN p. č. 22, KN p. č. 30/2, KN p. č. 30/3, KN p. č. 30/4, KN 
p. č. 30/6,  KN p. č. 197/2, KN p. č. 197/3, KN p. č. 197/4, KN p. č. 197/7, KN p. č. 197/14, KN p. 
č. 197/15, KN p. č. 197/16, KN p. č. 197/30, KN p. č. 197/36, KN p. č. 197/37, KN p. č. 197/38, KN 
p. č. 197/39, KN p. č. 197/40, KN p. č. 197/53, KN p. č. 329, KN p. č. 586, KN p. č. 617, KN p. č. 
618, KN p. č. 621 a KN p. č. 622, vše v katastrálním území Skřivany, obec Skřivany, okres 
Hradec Králové, které jsou vedeny na listu vlastnictví 505 – vlastnické právo Trivium Packaging 
Czech Republic s. r. o, se sídlem Tovární 67, 503 52 Skřivany, nebyl u Státního pozemkového úřadu 
uplatněn církevní restituční nárok dle z. č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 
a náboženskými společnostmi. Na předmětné pozemky ke dnešnímu dni neevidujeme žalobu.   

 

 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Ing. Jolana Miškářová 

zástupce ředitele a 

vedoucí oddělení převodu majetku státu 
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