
 

 

1 / 2 

 

 
 
Váš dopis zn.:  
Ze dne: 2.8.2022       
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ID DS: z49per3 
 
 

DATUM: 11.8.2022 
 
 

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

Vážení, 
 

dne 2.8.2022 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: 
 

Společnost RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI, advokáti, s.r.o., se sídlem Purkyňova 2121/3, 
Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 087 18 393, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 323556, tímto s odkazem na ustanovení § 2 a 
násl. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, žádá nadepsaný úřad o poskytnutí informace o uplatněných a doposud 
nevypořádaných restitučních nárocích podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických 
vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, v platném znění, a zákona č. 428/2012 Sb., 
majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, v platném znění, týkajících 
se všech pozemků zapsaných na listu vlastnictví číslo 5890, tj.: parc. č. st. 2818, parc. č. 
3624/137,to vše v katastrální území Veselí  - Předměstí, obec Veselí nad Moravou. 
 

V případě, že na základě výše uvedeného nelze poskytnout přesné informace ohledně 
nevypořádaných restitučních nároků, prosíme Vás alespoň o vyjádření informativní. 
 
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 
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. 
 

Aby mohlo být na Vaši žádost odpovězeno, Pobočka Hodonín si vyhotovila porovnání parcel 
vlastní, a to  na základě nám dostupných dokladů, tzn. v rámci interní aplikace, kterou SPÚ při 
své činnosti využívá - bylo nutné překrytím vrstev porovnat mapu katastru nemovitostí a mapu 
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pozemkového katastru a domnívá  se,  že  požadované  pozemky  KN p. č. 3624/137 a st. 
2818 v k. ú. Veselí - Předměstí, vznikly  z pozemků  PK  p. č. 3624/3, 3624/137, 3624/138 v 
k. ú. Veselí - Předměstí.  Současně však upozorňujeme, vzhledem ke kvalitě mapových 
podkladů, že se toto porovnání  může lišit od dokladu, který by vyhotovil katastrální úřad. 
 
Následně bylo provedeno Pobočkou Hodonín 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. 3624/3 v k. ú. Veselí - Předměstí byl restituční nárok uplatněn (spis č. 
1324).   Rozhodnutím č. j. R 3488/92/93/13/Sch-201/502 ze dne 1.11.1993, které nabylo 
právní moci dne 3.12.1993, bylo řízení zastaveno, neboť žadatel nedoložil potřebné doklady. 
 

Pozemky PK p. č. 3624/137, 3624/138 v k. ú. Veselí - Předměstí 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  PK p. č. 
3624/3, 3624/137, 3624/138 a  KN p. č. 3624/137, st. 2818 v k. ú. Veselí - Předměstí.  
 
 
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  


