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Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
Vážení,
dne 22.7.2022 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:
Dovoluji si vás 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“), či podle jiných restitučních zákonů, které by se jakýmkoliv způsobem dotýkaly jakékoliv
z nemovitostí vedených na Listu vlastnictví č. 10246 pro katastrální území Vyškov, zapsané u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov (dále jen
„Nemovitosti“). Příslušný list vlastnictví tvoří přílohu této žádosti.
Dále si vás dovoluji požádat o vyjádření, zda byly u Státního pozemkového úřadu uplatněny
jakékoliv církevní restituční nároky podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání
s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen „Zákon o církevních restitucích“), které by
se jakýmkoliv způsobem dotýkaly jakékoliv z Nemovitostí.
U Nemovitostí je v současné době v katastru nemovitostí jako vlastník evidována soukromá
osoba. Vzhledem k tomu, že stav zapsaný v katastru nemovitostí nemusí odpovídat
skutečnému stavu, například z důvodu neplatného převodu podle § 29 Zákona o půdě, jak
předpokládá § 11 odst. 7 Zákona o církevních restitucích, žádáme vás laskavě o vyjádření i
přes tuto skutečnost.
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.
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 a zákona č. 428/2012
Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších
předpisů, které vede Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj a jeho pobočky, je
sestavena podle parcelních čísel dřívějších pozemkových evidencí, zejm. podle parcelních
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čísel pozemkového katastru (PK), příp. parcelních čísel evidence nemovitostí (EN), příp.
jiných, tedy tak, jak byly oprávněnými osobami jejich restituční nároky uplatňovány.
Z uvedeného vyplývá, že k tomu, 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 o informaci uvést.
Jelikož jste ve své žádosti uvedli pouze parcelní čísla KN (dle přiloženého LV), bylo Pobočkou
Vyškov provedeno porovnání mapy katastru nemovitostí s mapou pozemkového katastru
a domníváme se, že požadované pozemky KN p. č. 1877/1, 1877/4, 1877/5, 1877/7,
1877/17-1877/20, 1877/23-1877/28, 1877/35, 1877/36, 1878/1-1878/3, 1878/7-1878/25,
1878/27-1878/35, 3505/33 - 3505/35, 3505/38, 3505/46-3505/48, 23505/58-3505/60, vše k. ú.
Vyškov, vznikly z pozemků PK p. č. 689/9, 713/2, 714/2, 715/2, 716/2, 717/2, 718/2, 719/2,
720//2, 721/2, 722/1, 723/1, 724/1, 725/1, 726/1, 727/1, 712, 729 a st. 406, vše v k. ú. Vyškov.
Následně bylo provedeno Pobočkou Vyškov šetření v databázi uplatněných restitučních
nároků podle zákonů č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku ve znění pozdějších změn a doplňků, č. 243/1992 Sb., kterým se
upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených
holocaustem, přičemž bylo zjištěno níže uvedené.
Na pozemek PK p. č. 712 v k. ú. Vyškov byl uplatněn restituční nárok pod č. j. PÚ 781/92.
Dne 2.3.1993 bylo vydáno rozhodnutí č. j. PÚ 781/92/571-A, které nabylo právní moci dne
19.3.1993. Tímto rozhodnutím byl pozemek PK p. č. 712 v k. ú. Vyškov vydán a správní řízení
bylo pravomocně ukončeno.
Na pozemek PK p. č. 729 v k. ú. Vyškov byl uplatněn restituční nárok pod č. j. PÚ 2350/92.
Dne 11.5.1995 bylo vydáno rozhodnutí č. j. PÚ 2350/92/1025, které nabylo právní moci dne
16.6.1995. Tímto rozhodnutím byl pozemek PK p. č. 729 v k. ú. Vyškov vydán a správní řízení
bylo pravomocně ukončeno.
Pozemky PK p. č. 689/9, 713/2, 714/2, 715/2, 716/2, 717/2, 718/2, 719/2, 720//2, 721/2, 722/1,
723/1, 724/1, 725/1, 726/1, 727/1 a st. 406 v k. ú. Vyškov nebyly restitučními nároky dotčeny.

Pokud se jedná o restituční nároky podle ust. § 9 zák. č. 428/2012 Sb., o majetkovém
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme,
že žádný z návrhů na vydání zemědělských nemovitostí podle tohoto zákona, které byly
Krajskému pozemkovému úřadu pro Jihomoravský kraj doručeny, se netýkal pozemků PK
p. č. 689/9, 713/2, 714/2, 715/2, 716/2, 717/2, 718/2, 719/2, 720//2, 721/2, 722/1, 723/1, 724/1,
725/1, 726/1, 727/1, 712, 729, st. 406, KN p. č. 1877/1, 1877/4, 1877/5, 1877/7, 1877/171877/20, 1877/23-1877/28, 1877/35, 1877/36, 1878/1-1878/3, 1878/7-1878/25, 1878/271878/35, 3505/33 - 3505/35, 3505/38, 3505/46-3505/48, 23505/58-3505/60 a stavby na
pozemku KN p. č. 1877/35, vše v k. ú. Vyškov.
S pozdravem

(otisk úředního razítka)
Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
Státního pozemkového úřadu
v.z. JUDr. Jarmila Báčová, v.r., zástupkyně ředitelky KPÚ JmK
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