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Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů  
 
 
Vážený pane magistře, 
 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj obdržel Vaši žádost o informaci v níž 
požadujete  sdělení, zda na pozemky KN p. č. 43 a 44 v k. ú. Stránice, byly uplatněny  restituční 
nároky. Pokud byl na některý z pozemků restituční nárok uplatněn, pak žádáte o 
sdělení,  jak bylo o takovém nároku rozhodnuto (s jakým výsledkem). 
 
Základní informací je, že databáze 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, č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých 
majetkových křivd způsobených holocaustem a č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi, které vede Krajský pozemkový úřad pro 
Jihomoravský kraj, je sestavena podle parcelních čísel dřívějších pozemkových evidencí, 
zejm. podle parcelních čísel pozemkového katastru (PK), příp. jiných  (např. evidence 
nemovitostí, grafické příděly atd), 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 uvedl pouze parcelní čísla KN, bylo naším úřadem provedeno 
porovnání map katastru nemovitostí a map pozemkového katastru a domníváme se,  že 
požadované  pozemky  KN  p. č. 43 a 44  v  k. ú. Stránice, vznikly z pozemků PK p. č. 1129/4 
a st. 1060 v k. ú. Křížová. 
 
Následně bylo provedeno 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 - dle dosud 
dostupných podkladů, které má Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  k dispozici - 
bylo zjištěno níže uvedené. 

 
 

Vážený pan 
Mgr. Jakub Hanák 
advokát 
Březinova 746/29 
616 00 Brno 
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Na pozemek PK p. č. 1129/4 a st. 1060 v k. ú. Křížová .nebylo uplatnění restitučních nároků u 
našeho úřadu prokázáno. 
 
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. 1129/4, st. 1060 v k. ú. Křížová. a KN p. č. 43 a 44 v k. ú. Stránice.  
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(otisk úředního razítka) 

 
 
Ing.  Renata Číhalová v.r. 
ředitelka  Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 
Státního pozemkového úřadu 
 
 
 


