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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
Vážený pane doktore, 
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, obdržel upřesnění Vaší žádosti ze 
dne 7. 7. 2022 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění, doručené dne 27. 7. 2022 pod č.j. SPU 270375/2022. Žádost se vztahuje k poskytnutí 
informaci o uplatněných a dosud nevypořádaných restitučních nárocích dle zákona č. 229/1991 Sb. o 
úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (dále jen „z.č. 229/1991 Sb.“) a dle 
zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen 
„z.č. 428/2012 Sb.“) k pozemkům zapsaným na LV č. 1305 v k.ú. Doudlevce a na LV č. 10831 v k.ú. 
Plzeň. K Vaší žádosti, v souladu s jejím upřesněním ze dne 27. 7. 2022, uvádíme následující. 
 

V okrese Plzeň-město, kam k.ú. Doudlevce a k.ú. Plzeň spadá, bylo dle aktuálně dostupných informací 

již pravomocně rozhodnuto o všech nárocích na vydání pozemků, uplatněných podle z. č. 229/1991 Sb., 

a tato rozhodnutí byla zapsána v katastru nemovitostí. 

 
V k.ú. Doudlevce v minulosti nebyl uplatněn žádný restituční nárok oprávněné osoby podle                          
z. č. 428/2012 Sb.  
V k.ú. Plzeň byl v minulosti uplatněn restituční nárok podle z. č. 428/2012 Sb. oprávněnou osobou 
Římskokatolická farnost Plzeň – Severní předměstí a dále oprávněnou osobou Římskokatolická farnost 
Plzeň u katedrály svatého Bartoloměje. O všech uplatněných restitučních nárocích již bylo pravomocně 
rozhodnuto a tato rozhodnutí byla zapsána v katastru nemovitostí.     
 
Nad rámec výše uvedeného sdělujeme, že informace o uplatněných restitučních nárocích dle                     
z. č. 428/2012 Sb. a způsobu jich vyřízení, jsou rovněž zveřejněny na našich webových stránkách na 
tomto přímém odkazu: Informace o podaných výzvách a dohodách / Církevní restituce / Restituce | 
Státní pozemkový úřad (spucr.cz) 
 
S pozdravem, 
 
 
elektronicky podepsáno 
……………………………. 
Ing. Jiří Papež 
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 
Státní pozemkový úřad 
v z. Mgr. Petr Brož 
 
Rozdělovník: 
Datovou schránkou obdrží: 

I. JUDr. Mgr. Marek Disman, advokát ev. č. ČAK 15815, se sídlem Klimentská 1216/46, 110 
00 Praha 1, IČ: 25642910 (IDDS: u54qg6c)  
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