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Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů – sdělení informace 

 
Vážení, 

na základě Vaší žádosti o vyjádření ze dne 29. 4. 2022 Vám sdělujeme, že správní orgán 
k dnešnímu dni neeviduje v databázi žádostí o vydání zemědělských nemovitostí dle zákona č. 
428/2012 Sb. žádnou výzvu na nemovitost a to, na KN p. č. 4930/5, 4952/158, 4952/159, 4952/139 
v k. ú. Most II, zapsanou na listu vlastnictví pro Albert Česká republika, s. r. o.  

 
Pozemky KN 4930/5, 4952/158, 4952/159, 4952/139 v k. ú. Most II: 
Na pozemek PK 335 Skyřice, částečně sloučený do uvedených pozemků dle KN, byl 

uplatněn restituční nárok. Rozhodnutím o neschválení dohody nebyl pozemek vydán do vlastnictví. 
 
Část pozemku PK 344/1 Skyřice, sloučená do pozemku KN 4930/5 k. ú. Most II, byla 

vydána do vlastnictví oprávněných osob rozhodnutím ve věci schválení dohody. Části pozemků 
PK 329, 334, 336, 344/1 a 353 v k. ú. Skyřice, sloučené do původního pozemku KN 4952 k. ú. 
Most II, byly vydány do vlastnictví oprávněných osob rozhodnutím ve věci schválení. Vydávané 
pozemky byly odděleny geometrickým plánem č. 1434-225/94. Informace o následných převodech 
pozemků nám již nejsou známy. 

 
Na zbývající části předmětných pozemků dle KN (PK 333, 366, 339/1, 367, 354 v k. ú. 

Skyřice) nebyl uplatněn restituční nárok podle zákona č. 229/1991 Sb. (zákon o půdě), resp. podle 
zákona č. 243/1992 Sb. 

 
Dále sdělujeme, že na předmětné pozemky nebyla podána výzva na vydání majetku podle 

zákona č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem. 
 
Dále uvádíme, že k parcelám č. 4930/5, 4952/158, 4952/159, 4952/139 v k. ú. Most II 

nejsou a nebudou zahájeny komplexní pozemkové úpravy.  
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 

Ing. Jiří Pavliš, DiS. 
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj 
vedoucí oddělení správy majetku státu 
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