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Poskytnutí informace 
 
Dne 14. 6. 2022 obdržel Státní pozemkový úřad upřesnění žádosti podané dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zda evidujeme dosud nevyřízené restituční 
nároky k pozemkům: 
 

- v k.ú. Svinov: 
parc. č. 802/361, 802/396, 802/397 (dříve PK 794/1 v k.ú. Svinov); 
 

- v k.ú. Poruba: 
parc. č. 899/10, 2982 (dříve PK 794/1, 796/1 v k.ú. Svinov). 

 
Poskytnutí informace 
 
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, sdělujeme, 
že byly uplatněny restituční nároky k částem pozemků PK 794/1 a 796/1 v dřívějším k.ú. Svinov (dnes 
k.ú. Svinov a Poruba). O uplatněných restitučních nárocích již bylo pravomocně rozhodnuto, a to 
rozhodnutími č.j. PÚ/R-201-101/99-Ing.Če ze dne 22. 11. 1999, které nabylo právní moci dne 3. 1. 2000; č.j. 
PÚ/R-201-094/99-Ing.Če ze dne 20. 10. 1999, které nabylo právní moci dne 1. 12. 1999; č.j. PÚ/R-201-068/99-
Ing.Če ze dne 11. 8. 1999, které nabylo právní moci dne 14. 9. 1999; č.j. PÚ/R-201-024/99-Ing.Če ze dne 31. 
3. 1999, které nabylo právní moci dne 10.5. 1999. 
 
S ohledem na výše uvedené uzavíráme, že nevyřízené restituční nároky k Vámi označeným pozemkům 
neevidujeme. 
 
 
(„otisk úředního razítka“)  
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