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Věc: Sdělení na „Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím“ 

 

Na základě Vaší „Žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím“, doručenou na Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 
dne 15.6.2022 pod číslem SPU 215039/2022, ve věci sdělení informace, zda byly k pozemkům        

vedených na LV č. 1392 pro katastrální území Hněvotín, zapsané u Katastrálního úřadu                 
pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc a na LV č. 1917 pro katastrální území Slavonín, 
zapsané u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, uplatněny 
restituční nároky podle zákona č. 229/1991 Sb., zákon o půdě, ve znění pozdějších předpisů, 

Vám sdělujeme následující informace: 

     

Restituční nárok dle zákona č. 229/1991 Sb., zákona č. 212/2000 Sb. a zákona č. 243/1992 Sb., 
včetně jejich novelizací byl uplatněn na původní pozemky PK parc. č. 402/2, 417 a 418 

v katastrálním území Hněvotín. 
 

V tomto řízení bylo pravomocně rozhodnuto Rozhodnutím Okresního pozemkového úřadu                
v Olomouci, č. j. PÚ – 1959/92-Na-O ze dne 27. 2. 1995, které nabylo právní moci dne 3. 4. 1995. 
Ve věci bylo rozhodnuto o vydání pozemků parc. č. 402/2, 417 a části pozemku parc. č. 418 
(pozemek parc. č. 418/1 a 418/2 o výměře 5,3206 ha) v k. ú. Hněvotín oprávněným osobám. Zbytek 
pozemku parc. č. 418 o výměře 0,6786 ha v k. ú. Hněvotín nebyl vydán oprávněným osobám 
z důvodu zastavění pozemku silnicí. 
 

Dále byl uplatněn restituční nárok dle zákona č. 229/1991 Sb., zákona č. 212/2000 Sb. a zákona     
č. 243/1992 Sb., včetně jejich novelizací na původní pozemky GP parc. č. 1027, 1028, 1040, 1041, 

1042 a 1043 v katastrálním území Slavonín. 
 

V tomto řízení bylo pravomocně rozhodnuto Rozhodnutím Okresního pozemkového úřadu                
v Olomouci, č. j. PÚ – 2101/92/Mp ze dne 10. 10. 1994, které nabylo právní moci dne 13. 11. 1994. 
Ve věci bylo rozhodnuto o nevydání mj. pozemku parc. č. 1027 v k. ú. Slavonín. Žadatelé, kteří 
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uplatnili nárok na vrácení vlastnického práva k výše uvedenému pozemku, nejsou oprávněnými 
osobami.  

Rozhodnutím Okresního pozemkového úřadu v Olomouci, č. j. PÚ – 3443/92/Mp/V ze dne               

5. 5. 1995, které nabylo právní moci dne 13. 5. 1995, bylo rozhodnuto o nevydání mj. podílu 1/3        
k pozemku parc. č. 1027 v k. ú. Slavonín oprávněným osobám z důvodu jeho zastavění.  
Rozhodnutím Okresního pozemkového úřadu v Olomouci, č. j. PÚ – 3443/92/Mp/I ze dne 25. 7. 

1994, které nabylo právní moci dne 23. 8. 1994, bylo rozhodnuto o schválení dohody o vydání        
mj. podílu 7/32 k pozemku parc. č. 1028 v k. ú. Slavonín mezi povinnou osobou a oprávněnou 
osobou. Rozhodnutím Okresního pozemkového úřadu v Olomouci, č. j. PÚ – 3443/92/Mp/II ze dne 

18. 11. 1994, které nabylo právní moci dne 9. 12. 1994, bylo rozhodnuto o schválení dohody             
o vydání mj. podílu 7/32 k pozemku parc. č. 1028 v k. ú. Slavonín mezi povinnou osobou                  
a oprávněnou osobou.  
Rozhodnutím Okresního pozemkového úřadu v Olomouci, č. j. PÚ – 2617/92/Pol/I/B/O/I ze dne      

21. 6. 1996, které nabylo právní moci dne 11. 7. 1996, bylo rozhodnuto o zastavení řízení ve věci 
úpravy vlastnického vztahu k pozemku parc. č. 1040 v k. ú. Slavonín na základě žádosti oprávněné 
osoby. Žádost o úpravu vlastnického vztahu k výše uvedenému pozemku byla žadatelem vzata zpět.  
 

Rozhodnutím Okresního pozemkového úřadu v Olomouci, č. j. PÚ – 2617/92/Pol/II ze dne 9. 8. 

1995, které nabylo právní moci dne 11. 9. 1995, bylo rozhodnuto o vydání pozemků parc. č. 1041, 
1042 s domem č. p. 197 a 1043 v k. ú. Slavonín oprávněným osobám. 
 

Na ostatní Vámi dotazované pozemky v katastrálních územích Hněvotín a Slavonín nebyl uplatněn 
restituční nárok dle zákona č. 229/1991 Sb., zákona č. 212/2000 Sb. a zákona č. 243/1992 Sb., 
včetně jejich novelizací. 
 

Současně sdělujeme, že v katastrálních územích Hněvotín a Slavonín jsou všechna restituční řízení 
ukončena. 
 

 

S pozdravem 

       

 

Ing. Helena Chromčáková 

zástupkyně ředitele KPÚ pro Olomoucký kraj 

Státního pozemkového úřadu 

 

 

Na vědomí: 
SPÚ Praha, Odbor zastupování státu a legislativy 


