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Věc: Sdělení na ,,Zádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím"

Na základě Vaši ,,Žádosti o poskytnutí informace dle zákona č 106/1999 Sb , o svobodném přístupu
k informacím", doručenou na Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
dne 25.8.2022 pod číslem SPU 308916/2022, ve věci sdělení informace, zda byly k pozemkům
KN p.č. 231/19, 231/184, st. 104/6, 227/5, 231/159, 231/160 pro katastrální území Lutín, obec Lutín,
uplatněny restituční nároky podle zákona č. 229/1991 Sb., zákon o úpravě vlastnických vztahů
k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 428/2012 Sb.,
o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších předpisů,
Vám sdělujeme nás|edující informace:

U Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj nebyla podána
výzva k vydání výše uvedených pozemků v k.ú. Lutín, dle ustanoveni § 9 odst. 1 zákona č. 428/2012
Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

Podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku, ve znění pozdějších předpisů, uvedené nemovitosti nelze podle jejich současného
katastrálního označení v naší evidenci identifikovat.
Pro další šetření ve věci je nezbytné doložit srovnávací sestavení na PK příp. EN parcely
zjednodušené evidence.
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Na vědomí:
Ústředí SPÚ Praha, Odbor zastupování státu a legislativy

Za správnost: Ing. Jan Jílek

-1-
Státní pozemkový úřad l Husinecká 1024/11a l 130 00 Praha 3 - Žižkov l lČ: 01312774 l DIČ: CZ01312774 l wNw.spucr.(:z


