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Poskytnutí informace 
 
Dne 18. 5. 2022 obdržel Státní pozemkový úřad upřesnění žádosti podané dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o vyjádření k existenci 
restitučních nároků k pozemkům: 
 

- v k.ú. Poruba: 
o parc. č. 2983 (dříve PK 794/1 v k.ú. Svinov); 
o parc. č. 899/9 (dříve PK 794/1 v k.ú. Svinov); 
o parc. č. 2981/1 (dříve PK 781/1, 782/1, 791/1 v k.ú. Svinov); 
o parc. č. 2981/3 (dříve PK 795 v k.ú. Svinov); 

 
- v k.ú. Svinov: 

o parc. č. 802/390 (dříve PK 794/1 v k.ú. Svinov); 
o parc. č. 802/372 (dříve PK 794/1 v k.ú. Svinov). 

 
Po prošetření sdělujeme, že podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 
a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi 
a náboženskými společnostmi), ve znění pozdějších předpisů, nebyl uplatněn restituční nárok k Vámi 
uváděným pozemkům.  
 
Po prověření provedeném prostřednictvím pobočky Opava, která dle číselného označení PK stavu pozemků 
spravuje původní archiv správního orgánu k uplatněným nárokům dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o půdě“), sdělujeme, že v k.ú. Svinov na pozemky, p.č. 781/1, 782/1, 791/1 - dnes 2981/1 k.ú. Poruba 
nebyl uplatněn restituční nárok dle zákona o půdě. Na pozemky v k.ú. Svinov PK část 794/1 – dnes p.č. 
2983 v k.ú. Poruba; p.č. PK 795 – dnes p.č. 2981/3 k.ú. Poruba; PK část 794/1 – dnes 899/9 v k.ú. Poruba 
a dále na pozemky v k.ú. Svinov PK 794/1 – dnes 802/390, 802/372 v k.ú. Svinov byl uplatněn restituční 
nárok dle zákona o půdě. Uvedené pozemky byly částečně vydány dle zákona 87/91 Sb. vydány 
do vlastnictví oprávněné osoby a částečně byla oprávněné osobě rozhodnutím č.j. PÚ/R-201-101/99-Ing. Če 
ze dne 22.11.1999, PM 3.1.2000 přiznána náhrada, z důvodu zastavěnosti pozemků dle ust. § 11 zákona o 
půdě. Rozhodnutím č.j. PÚ/R-201-068/99-Ing. Če ze dne 11.8.1999, PM 14.9.1999 byly vydány pozemky část 
p.č. 899/9, 802/390 a 802/372 do vlastnictví oprávněné osoby. 
 
(„otisk úředního razítka“)  

 
 
 

Mgr. Dana Lišková v.r. 
ředitelka 
Krajského pozemkového úřadu 
pro Moravskoslezský kraj 

ISDS: k4bggyb 

 

Mgr. Markéta Rozehnalová, advokátka 

Ke Stírce 490/57 

182 00 Praha 8 

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
 Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774  

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00  Ostrava - Přívoz 
 

 


		2022-06-01T15:39:37+0200
	Mgr. Dana Lišková 8a6e8e379845b1c10c0edf2e9a85ddd5e084e31f




