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DATUM: 2.6.2022 
 
 

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

Vážená paní magistro, 
 

dne 25.5.2022 obdržel Státní  pozemkový  úřad  Vaši  žádost  o poskytnutí  informace dle  
zákona č.106/1999  Sb.,  o svobodném přístupu k   informacím, ve   znění   pozdějších 
předpisů,  v následujícím  znění: 

 
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  si vás tímto 
dovolujeme požádat o vyjádření, zda v minulosti bylo nebo v současné době je vedeno 
restituční řízení či zda jsou uplatňovány jiné restituční nároky podle zákona č. 229/1991 Sb., 
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (dále jen „Zákon o 
půdě“), které by se jakýmkoliv způsobem dotýkaly následujících nemovitostí:  
• pozemků parc. č. 1506/5, parc. č. 1506/6, parc. č. 1506/7, parc. č. 1506/8 a parc. č. 1869, 
vedených na listu vlastnictví č. 10001, pro katastrální území Hrádek u Znojma, vše zapsané u 
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo;  

• pozemků parc. č. 7183, parc. č. 7186 a parc. č. 7187, vedených na listu vlastnictví č. 988, 
pro katastrální území Jaroslavice, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
Katastrální pracoviště Znojmo;  

• pozemků parc. č. 7182, parc. č. 7184 a parc. č. 7185, vedených na listu vlastnictví č. 10001, 
pro katastrální území Jaroslavice, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
Katastrální pracoviště Znojmo;  

• pozemků parc. č. 7060, parc. č. 7061 a parc. č. 7089, vedených na listu vlastnictví č. 507, 
pro katastrální území Krhovice, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
Katastrální pracoviště Znojmo;  
  

• pozemku parc. č. 5641/3, vedeného na listu vlastnictví č. 3370, pro katastrální území Rosice 
u Brna, vše zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 
Brno-venkov,  
 
V případě, že Nemovitosti nelze podle jejich současného katastrálního označení ve vaší 
evidenci identifikovat, žádáme vás alespoň o informativní vyjádření, jaké byly v daném 
katastrálním území uplatněny restituční nároky, případně že žádné restituční nároky v daném 
katastrálním území uplatněny nebyly.  
 

 
CMS Cameron McKenna Nabarro  
Olswang,  advokáti, v.o.s. 
XXXXXXXXXXXXX 
Na Poříčí 1079/3a 
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Základní informací  je, že  databáze  uplatněných  restitučních  nároků  podle zákona č. 
229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění 
pozdějších změn a doplňků,  zákona  č. 243/1992  Sb.,  kterým  se  upravují   některé   otázky  
související  se  zákonem č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 212/2000 
Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem, které vede náš úřad 
a jeho pobočky, je sestavena podle parcelních čísel dřívějších pozemkových evidencí, zejm. 
podle parcelních čísel pozemkového katastru (PK), příp. parcelních čísel evidence nemovitostí 
(EN), příp. jiných, tedy tak, jak byly oprávněnými osobami jejich restituční nároky uplatňovány.   
Aby mohly být v naší databázi vyhledány případné uplatněné restituční nároky na určité KN 
pozemky, je nutné vyhledávání provádět podle parcelních čísel dřívějších pozemkových 
evidencí, přičemž tato čísla je třeba v žádosti uvést. 
 
Podle sdělení Pobočky Znojmo, Státního pozemkového úřadu - Krajského pozemkového 
úřadu pro Jihomoravský kraj,  již  bylo o všech nárocích na vydání nemovitostí uplatněných 
podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku ve znění pozdějších změn a doplňků, 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, 
v k. ú. Krhovice, v k. ú. Jaroslavice a v k. ú. Hrádek u Znojma pravomocně rozhodnuto.  Pokud 

je toto sdělení pro Vaši potřebu nedostačující a požadujete vyjádření k uplatněným 
restitučním nárokům na jednotlivé pozemky, bude nutné abyste  doložily jména 
původních vlastníků  přidělených nemovitostí, včetně mapových podkladů, přídělových 
listin či knihovních vložek. 
 
K restitučním nárokům na pozemek KN p. č. 5641/3 orná půda v k. ú. Rosice u Brna bylo 
Pobočkou Brno, Státního pozemkového úřadu - Krajského pozemkového úřadu pro 
Jihomoravský kraj,  sděleno, že  původní pozemky PK p. č. 727/1, 727/2 v k. ú. Rosice u Brna, 
z kterých vznikl pozemek KN p. č. 5641/3 v k. ú. Rosice u Brna, byly předmětem restitučního 
řízení podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku ve znění pozdějších změn a doplňků, vedeného pod č. j. PÚ 47/91-
Sl.  Rozhodnutím č. j. PÚ 47/91-Sl/2 ze 8.11.1991, které nabylo právní moci dne  29.11.1991 
a rozhodnutím č. j. PÚ 47/91-Sl/6 ze dne  28.9.1994, které nabylo právní moci dne 1.11.1994, 
byly původní pozemky oprávněným osobám vydány a správní řízení bylo  pravomocně 
ukončeno. 
 
 

  
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
(otisk úředního razítka) 
 
 
Ing.  Renata Číhalová v.r. 
ředitelka  Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 
Státního pozemkového úřadu 
 


