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DATUM: 11.8.2022 
 
 

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

Vážený pane magistře, 
 

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: 
 

Tímto si dovoluji požádat Vás dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
zdvořile o stanovisko Vašeho úřadu, a to: 
 

1. k restitučním nárokům podle zák. č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a 
jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, 

 

2. k restitučním nárokům podle zák. č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a 
náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších předpisů, 

 

vztahujícím se k nemovitostem zapsaným na listech vlastnictví č. 19813 a č.12739 pro 
katastrální území Hodonín, obec Hodonín (dále jen jako „Nemovitosti“). 
 

Důvodem této mé žádosti je právní posouzení celkového právního stavu Nemovitostí, při 
realizaci záměru našeho klienta. 
 

Ke shora označeným nemovitostem si dovoluji požádat Vás zdvořile o sdělení: 
- zda byly  uplatněny  v  rámci  „klasických“  či  tzv.  církevních  restitucí  na  některé ze  shora     
  uvedených Nemovitostí restituční nároky či nikoliv, 
- zda v současné době probíhají řízení o těchto restitučních nárocích či nikoliv 
- a v případě, že v minulosti proběhla ve vztahu ke shora  označeným  Nemovitostem řízení o  
  těchto restitučních nárocích, jakým výsledkem byla tato řízení pravomocně skončena. 
 
K Vaší žádosti sdělujeme,  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 a 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.   

 
Vážený pan 
Mgr. Miloš Škamrada 
Advokát 
Rödl & Partner, advokáti, s.r.o. 
Květná 178/34 
603 00 Brno 
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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 
pozemkového katastru.  Vzhledem ke kvalitě mapových podkladů a způsobu vyhotovení 
Pobočka Hodonín upozornila, že se toto porovnání  může značně lišit od dokladů, které by 
vyhotovil katastrální úřad. 
 
Na základě výše uvedeného Pobočka Hodonín může pouze sdělit, že na pozemky KN st. 691, 
st. 987, st. 1373, st. 1376, st. 1379/3, st. 1384, st. 4181, st. 4182, st. 4183, st. 4186, st. 4187, 
st. 4188, st. 4189, 4190, st. 4191, st. 5235, st. 6761, st. 6764, st. 6765, st. 6766, st. 6767, st. 
6768, st. 6769, st. 6771, st. 6774, st. 6775, st. 6776/1, st. 6776/2, st. 6776/3, st. 6777, st. 7690, 
st. 7691, st. 7692, st. 8380, st. 8381, 310/10, 310/23, 310/24, 310/25, 310/26, 2110/2, 2110/4, 
2138/2, 2140/3, 2140/11, 3218/33, 10438, 10455, 10479, 10511, 10525, 10548, 10549, 
10567, 10568, 10779, 10780, 10781, 2140/4 a na budovu občanské vybavenosti na pozemku 
st. 5884, vše v k. ú. Hodonín, k dnešnímu dni není evidován  žádný  neukončený restituční 
nárok uplatněný 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. 
 
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  nemovitostí 
v k. ú. Hodonín, tedy ani pozemků KN st. 691, st. 987, st. 1373, st. 1376, st. 1379/3, st. 1384, 
st. 4181, st. 4182, st. 4183, st. 4186, st. 4187, st. 4188, st. 4189, 4190, st. 4191, st. 5235, st. 
6761, st. 6764, st. 6765, st. 6766, st. 6767, st. 6768, st. 6769, st. 6771, st. 6774, st. 6775, st. 
6776/1, st. 6776/2, st. 6776/3, st. 6777, st. 7690, st. 7691, st. 7692, st. 8380, st. 8381, 310/10, 
310/23, 310/24, 310/25, 310/26, 2110/2, 2110/4, 2138/2, 2140/3, 2140/11, 3218/33, 10438, 
10455, 10479, 10511, 10525, 10548, 10549, 10567, 10568, 10779, 10780, 10781, 2140/4 a 
na budovy občanské vybavenosti na pozemku st. 5884, vše  v k. ú. Hodonín. 
 

Pro případ, že je toto naše sdělení pro Vaši potřebu nedostačující  a budete požadovat sdělení 
nové,  musíte svoji žádost doplnit uvedením parcelních čísel všech dřívějších pozemkových 
evidencí (t.j. zejména parcelní čísla PK, popř. EN a gr.př.).  
 
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  
 


