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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění 
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj obdržel Vaši žádost  
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění platných změn, o svobodném 
přístupu k informacím (dále jen zákon), kterou registruje ode dne 4.5.2022, 
pod č.j. SPU 155855/2022 
Předmětem žádosti je poskytnutí informace ohledně: 

1)  převoditelnosti pozemků- p.p.č. 642/1, 642/2, 641/2, 982 , 983 v k.ú.Troskovice a dále  
 pozemku - p.p.č. 228 v k.ú. Holenice. 

2) stavu řízení vedeného xxxxxxxxxx, resp. jeho právními nástupci. 
  
V dané věci podáváme následující sdělení: 
 

- ad 1) všechny uvedené pozemky v k.ú. Troskovice – p.p.č. 642/1, 642/2, 641/2, 982, 983 
 a pozemek v k.ú. Holenice – p.p.č. 228, dle ust. §6, odst. 1, písm. b),c),d),e),f),g),h)  zákona 
č. 503/2012 Sb. v platném znění,  jsou převoditelné. 
Dle ust. §6, odst.1 písm.a) zákona č. 503/2012 Sb.ve znění pozdějších předpisů, jsou dotčeny 
uplatněným restitučním nárokem  dle zákona č. 229/1991 sb. v platném znění. 
Z uvedeného důvodu není dořešena žádost obce o bezúplatný převod dle ust. §5 odst.1, písm.a) 
b) c) zákona č. 95/1999 Sb. v platném znění, o pozemky v k.ú. Troskovice- p.p.č. 642/1,642/2 
a  p.p.č. 641/2, kterou Státní pozemkový úřad registruje od roku 2011. 
 
 

- ad 2) Restituční řízení o navrácení majetku pana xxxxxxxxxxx bylo přerušeno  
v roce 2009, a to z důvodu šetření předběžné otázky zachování československého občanství. 
Řízení dospělo do stadia, kdy proti Rozsudku Nejvyššího správního soudu v Brně -sp.zn, 5As107 
/ 2019-38 ze dne 14.4.2020, byla podána paní xxxxxxxxxxxxxxx ústavní stížnost vedená 
 u Ústavního soudu v Brně pod sp.zn. II ÚS 1064/20. 

- Dne 28.1.2022 v této věci Ústavní soud rozhodl o zamítnutí této ústavní stížnosti 
 
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj v současnosti zajišťuje podklady za účelem obnovení  
správního řízení a vydání Rozhodnutí ve věci.  
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Ing. Bohuslav Kabátek, v.r. 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Liberecký kraj 
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