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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 28. 4. 
2022 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění, doručenou dne 28. 4. 2022 pod č.j. SPU 149258/2022. Tato žádost se týkala informace 
o uplatněných restitučních nárocích podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě 
a jinému zemědělskému majetku (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“) a zákona č. 428/2012 Sb., o 
majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen „zákon č. 428/2012 Sb.“), na 
pozemky vedené na LV č. 638 v k.ú. Bručná. K Vaší žádosti uvádíme následující. 
 
Evidence uplatněných nároků podle zákonů č. 229/1991 Sb. a č. 428/2012 Sb. je naším úřadem ve 
většině případů vedena dle oprávněných osob a dle evidence bývalého pozemkového katastru, 
respektive dle zjednodušené evidence. Podle současného stavu jednotlivé pozemky ve většině případů 
evidovány nejsou a je nutné identifikovat pozemky podle evidence bývalého pozemkového katastru (tzv. 
PK stav), například předložením srovnávacího sestavení parcel, které poskytuje katastrální úřad. Ve 
věci uplatněných restitučních nároků podle zákona č. 229/1991 Sb. je navíc nutné označit oprávněnou 
osobu která nárok uplatnila.   
 
Proto Vám, v souladu s možností, výslovně uvedenou ve Vaší žádosti, poskytujeme toto informativní 
sdělení pro případ, že podle současného katastrálního označení nelze požadovanou informaci 
kvalifikovaně poskytnout. 
 
Z hlediska uplatněných restitučních nároků podle zákona č. 229/1991 Sb. sdělujeme, že v okrese Plzeň-
město již bylo pravomocně rozhodnuto o všech nárocích na vydání pozemků a tato rozhodnutí byla 
zapsána v evidenci katastru nemovitostí. 
 
V k.ú. Bručná nebyl oprávněnou osobou v minulosti uplatněn žádný restituční nárok podle zákona            
č. 428/2012 Sb. 
 
S pozdravem, 
 
elektronicky podepsáno 
……………………………. 
Ing. Jiří Papež 
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 
Státní pozemkový úřad 
 
Rozdělovník: 
Datovou schránkou obdrží: 
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