
Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  

ve znění pozdějších předpisů za měsíc září 2019 

Dotaz č. 1 

„Žádáme o písemné vyjádření, zda na níže uvedené nemovitosti byly uplatněny restituční 

nároky dle zákona č. 229/1991 Sb., 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.  

Jedná se o následující nemovitosti: 

parc. číslo: 286, 284/10, 284/1, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, 

Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 383 a nacházející se v katastrálním území 

Vyšehrad, obec Praha (dále jen „Nemovitosti“).  

U Nemovitostí je v současné době v katastru nemovitostí jako vlastník evidována soukromá 

právnická osoba. Vzhledem k tomu, že stav zapsaný v katastru nemovitostí nemusí odpovídat 

skutečnému stavu, například z důvodu neplatného převodu podle § 29 zákona č. 229/1991 Sb., 

o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, v platném znění, jak 

předpokládá § 11 odst. 7 Zákona o církevních restitucích, prosíme 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 církevní restituční nároky podle Zákona o církevních restitucích, případně že 

žádné takové církevní restituční nároky v daném katastrálním území uplatněny nebyly. 

V případě, že k těmto pozemkům žádné restituční nároky uplatněny nebyly, prosíme Vás 

o potvrzení této skutečnosti.“  

Odpověď: 

LČR v souvislosti s předmětnými pozemky neevidují v k. ú. Vyšehrad žádnou výzvu oprávněné 

osoby ve smyslu zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 

společnostmi, ve znění pozdějších předpisů. Co se týká nároků podle zákona č. 229/1991 Sb., 

o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 

předpisů, neevidují LČR žádnou výzvu oprávněné osoby, avšak současně nedisponují všemi 

potřebnými informacemi. Oprávněné osoby měly své nároky dle uvedeného zákona uplatnit 

u pozemkových úřadů, které o uplatněných nárocích rozhodují ve správním řízení. 

Dotaz č. 2 

„Žádáme o vyjádření, zda byly u Lesů České republiky, s.p. 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 vedených na listu vlastnictví č. 9893 pro 



katastrální území Krč, zapsaných u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální 

pracoviště Praha (dále jen „Nemovitosti“). Příslušný list vlastnictví tvoří přílohu této žádosti. 

U Nemovitostí je v současné době v katastru nemovitostí jako vlastník evidována soukromá 

právnická osoba. Vzhledem k tomu, že stav zapsaný v katastru nemovitostí nemusí odpovídat 

skutečnému stavu, například z důvodu neplatného převodu podle § 29 zákona č. 229/1991 Sb., 

o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, v platném znění, jak 

předpokládá § 11 odst. 7 Zákona o církevních restitucích, prosíme 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 církevní restituční nároky podle Zákona o církevních restitucích, případně 

že žádné takové církevní restituční nároky v daném katastrálním území uplatněny nebyly.“ 

Odpověď: 

K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v katastrálním území Krč evidují LČR výzvu oprávněné 

osoby dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 

společnostmi, ve znění pozdějších předpisů, která se týká pozemků dle PK p. č. 551, p. č. 552, 

p. č. 556/4, p. č. 556/7, 556/8, 556/9, p. č. 568, p. č. 569, p. č. 570, p. č. 572, p. č. 593/2, p. č. 

595, p. č. 599, p. č. 601 a p. č. 602.   

Dotaz č. 3 

„Žádám o vyjádření, zda byly u Lesů České republiky, s.p. 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:  

• pozemku parc. č. 1206 vedeném na listu vlastnictví č. 323 pro katastrální území 

Krmelín, zapsaném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální 

pracoviště Frýdek -Místek;  

• pozemku parc. č. 1199 vedeném na listu vlastnictví č. 322 pro katastrální území 

Krmelín, zapsaném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální 

pracoviště Frýdek -Místek;  

 společně dále jen „Nemovitosti“. 

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 č. 229/1991 Sb., o úpravě 

vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, 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 církevní restituční nároky podle Zákona o církevních restitucích, případně 

že žádné takové církevní restituční nároky v daném katastrálním území uplatněny nebyly.“ 

Odpověď: 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v katastrálním území Krmelín není evidována 

žádná výzva o vydání majetku dle Zákona o církevních restitucích. 

Dotaz č. 4 

„Žádáme o vyjádření, zda byly u Lesů České republiky, s.p. 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 vedených na listu vlastnictví č. 880 pro katastrální území 

Krhanice, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 

pracoviště Benešov;  

• pozemků parc. č. 175, 176/9, 177/2, 200/8, 206/2, 206/3 vedených na listu vlastnictví 

č. 10001 pro katastrální území Doubek, zapsaných u Katastrálního úřadu pro 

Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ;  

 společně dále jen „Nemovitosti“. 

U Nemovitostí je v současné době v katastru nemovitostí jako vlastník evidována soukromá 

osoba a obec Doubek. Vzhledem k tomu, že stav zapsaný v katastru nemovitostí nemusí 

odpovídat skutečnému stavu, například z důvodu neplatného převodu podle § 29 zákona 

č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, 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 církevní restituční nároky podle Zákona o církevních restitucích, případně 

že žádné takové církevní restituční nároky v daném katastrálním území uplatněny nebyly.“ 

Odpověď: 

K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v katastrálním území Doubek není evidována žádná výzva 

o vydání majetku dle Zákona o církevních restitucích. V k. ú. Krhanice evidují LČR výzvu 

oprávněné osoby, která se týká pozemků dle PK p. č. 1404/2, p. č. 1539, p. č. 1542, p. č. 1543, 

p. č. 1544, p. č. 1545, p. č. 1546/1 a p. č. 1552. 

 



Dotaz č. 5 

„Žádáme o vyjádření, zda byly u Lesů České republiky, s.p. 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 vedených na: 

1.) Listu vlastnictví č. 397 pro katastrální území Jeneč u Prahy, zapsané u Katastrálního 

úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ; a 

2.)  Listu vlastnictví č. 800 pro katastrální území Jeneč u Prahy, zapsané u Katastrálního 

úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ 

(dále jen „Nemovitosti“).  

Příslušné listy vlastnictví tvoří přílohu této žádosti. 

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 č. 229/1991 Sb., o úpravě 

vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, 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 církevní restituční nároky podle Zákona o církevních restitucích, případně 

že žádné takové církevní restituční nároky v daném katastrálním území uplatněny nebyly.“ 

Odpověď: 

K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v katastrálním území Jeneč u Prahy neevidují LČR žádnou 

výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

 

Dotaz č. 6 

„Žádáme o vyjádření, zda byly u Lesů České republiky, s.p. 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 vedených na: 

1.) Listu vlastnictví č. 597 pro katastrální území Droužkovice, zapsané u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov; a 

2.)  Listu vlastnictví č. 788 pro katastrální území Spořice, zapsané u Katastrálního úřadu 

pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov 

(dále jen „Nemovitosti“).  



Příslušné listy vlastnictví tvoří přílohu této žádosti. 

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 č. 229/1991 Sb., o úpravě 

vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, 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 církevní restituční nároky podle Zákona o církevních restitucích, případně 

že žádné takové církevní restituční nároky v daném katastrálním území uplatněny nebyly.“ 

Odpověď: 

K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v katastrálním území Spořice neevidují LČR žádnou výzvu 

oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. V k. ú. Droužkovice evidují LČR výzvu 

oprávněné osoby, která se týká pozemku dle PK p. č. 1573. 

Dotaz č. 7 

„Žádáme o vyjádření, zda byly u Lesů České republiky, s.p. 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 vedených na: 

1.) Listu vlastnictví č. 1917 pro katastrální území Slavonín, zapsané u Katastrálního úřadu 

pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc; a 

2.)  Listu vlastnictví č. 1392 pro katastrální území Hněvotín, zapsané u Katastrálního 

úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc 

(dále jen „Nemovitosti“).  

Příslušné listy vlastnictví tvoří přílohu této žádosti. 

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 č. 229/1991 Sb., o úpravě 

vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, 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 církevní restituční nároky podle Zákona o církevních restitucích, případně 

že žádné takové církevní restituční nároky v daném katastrálním území uplatněny nebyly.“ 

 



Odpověď: 

K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v katastrálních územích Slavonín a Hněvotín neevidují 

LČR žádnou výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích.  

Dotaz č. 8 

„Žádáme o písemné vyjádření, zda na níže uvedené pozemky byly uplatněny restituční nároky  

dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů, a č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 

a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že k těmto pozemkům 

žádné restituční nároky uplatněny nebyly, prosíme Vás o potvrzení této skutečnosti.  

Jedná se o pozemky následujících parc. č. 351/7, 351/8 (PK: 351, 349, 3735) zapsané 

u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu 

vlastnictví č. 13474 a nacházející se v katastrálním území Libeň, obec Praha.“ 

Odpověď: 

LČR v souvislosti s předmětnými pozemky neevidují žádnou výzvu oprávněné osoby  

ve smyslu zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 

společnostmi, ve znění pozdějších předpisů. 

 Co se týká nároků podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě 

a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, neevidují LČR žádnou výzvu 

oprávněné osoby, avšak současně nedisponují všemi potřebnými informacemi. Oprávněné 

osoby měly své nároky dle uvedeného zákona uplatnit u pozemkových úřadů, které 

o uplatněných nárocích rozhodují ve správním řízení. 

 


