
 

Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací 

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

ve znění pozdějších předpisů, za měsíc ŘÍJEN 2021 

Dotaz č. 1 

 „Žádáme o sdělení, zda k pozemku parc. č. 1373/9 zapsanému na LV č. 1013 

nacházejícímu se v katastrálním území Dolní Chabry, obec Praha, byly uplatněny restituční 

nároky podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 

společnostmi, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě dle jiných zákonů, které: 

(i) doposud nebyly vypořádány a řízení o jejich vypořádání nebylo pravomocně ukončeno; 

nebo které 

(ii) již byly pravomocně vypořádány a/nebo je dle informací dostupných LČR Česká 

republika účastníkem řízení o určení vlastnictví České republiky dle zákona č. 428/2012 Sb., 

o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších 

předpisů, zejména dle ustanovení § 18 odst. 1 tohoto zákona. 

 V případě existence pravomocně skončených i probíhajících řízení o restitučních 

nárocích Vás prosíme o podrobnější informace k takovým nárokům, včetně případného data 

pravomocného skončení řízení, způsobu rozhodnutí, spisové značky, účastníků řízení 

a pozemků, kterých se restituční nárok týkal/týká. 

 Pokud žádné takové restituční nároky nebyly vzneseny, prosíme Vás o výslovné uvedení 

této skutečnosti.“ 

Odpověď 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v katastrálním území Dolní Chabry neevidují 

žádnou výzvu oprávněné osoby dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání 

s církvemi a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších předpisů. 

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

a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, LČR nedisponují potřebnou 

databází. 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 sdělení následujících informací týkajících se uplatnění restitučních nároků, 

in concreto: 



 

(i) zda LČR evidují nějaké vznesené restituční nároky podle zákona č. 428/2012 Sb., 

o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen „Zákon 

o církevních restitucích“) týkající se pozemku parc. č. 2757/8 v katastrálním území 

Moravská Třebová, obec Moravská Třebová (dále jen „Restituční nároky“); 

(ii)pokud nějaké Restituční nároky k výše uvedeným nemovitostem LČR evidují, žádáte nás 

o informaci, kdy byly Restituční nároky uplatněny, kdy bylo o uplatněných restitučních 

nárocích rozhodnuto, popř. zda řízení o Restitučních nárocích stále probíhá a o sdělení 

spisových značek, pod kterými Restituční nároky LČR evidují; 

(iii)v případě, že byly Restituční nároky uplatněny u soudu, tak o sdělení spisové značky řízení 

a u kterého soudu řízení probíhá.“ 

Odpověď 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v katastrálním území Moravská Třebová neevidují 

žádnou výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

Dotaz č. 3 

 „Žádáme o poskytnutí informace, zda nemovitosti zapsané na listu vlastnictví, jež tvoří 

přílohu žádosti (tj. LV č. 115 pro obec Velemyšleves a k. ú. Minice vedený u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec)  

A) byly kdy předmětem uplatněného restitučního nároku ve smyslu zvláštních zákonů 

(zejména ve smyslu zákonů č. 229/1991 Sb., č. 173/1991 Sb., č. 298/1990 Sb., 

č. 403/1990 Sb., č. 87/1991 Sb., č. 92/1991 Sb., č. 243/1992 Sb., č. 165/1997 Sb., 

č. 212/2000 Sb., č. 212/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů); 

B) byly kdy předmětem vlastnictví či majetkového nároku církve, zejména ve smyslu 

majetkového vypořádání dle zákonů č. 229/1991 Sb., a č. 428/2012 Sb.“ 

Odpověď 

 K bodu A) Vaší žádosti LČR sdělují, že co se týče restitučních nároků dle zákona 

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

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoP“), a dalších Vámi uváděných zákonů LČR 

nedisponují potřebnou databází. Oprávněné osoby měly své nároky dle ZoP uplatnit 

u pozemkových úřadů, které o nich rozhodují ve správním řízení. 

 K bodu B) žádosti LČR sdělují, že v katastrálním území Minice neevidují žádnou 

výzvu oprávněné osoby dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 

a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 



 

Dotaz č. 4 

 „Žádáme o sdělení následujících informací týkajících se uplatnění restitučních nároků, 

in concreto: 

(iv)  zda LČR evidují nějaké vznesené restituční nároky podle zákona č. 428/2012 Sb., 

o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen „Zákon 

o církevních restitucích“) týkající se pozemků parc. č. 3597/3, parc. č. 3597/4, jehož 

součástí je stavba bez č. p./č. e., parc. č. 3597/5, parc. č. 3601, jehož součástí je stavba bez 

č. p./č. e., parc. č. 3602, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e., parc. č. 3603, jehož součástí 

je stavba bez č. p./č.e., parc. č. 3604/1, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e., parc. č. 

3604/2, jehož součástí je stavba bez č. p. /č. e., parc. č. 3604/3, jehož součástí je stavba bez 

č. p./č. e., parc. č. 3604/4, parc. č. 3604/5, jehož součástí je stavba č. p. 52, parc. č. 3604/6, 

jehož součástí je stavba bez č. p./č. e., parc. č. 3607, jehož součástí je stavba bez č. p. /č. e., 

parc. č. 3598, jehož součástí je stavba č. p. 2288, parc. č. 3599, jehož součástí je stavba č. 

p. 2289, parc. č. 3600, jehož součástí je stavba č. p. 53, vše v k. ú. Libeň, obec Praha, (dále 

jen „Restituční nároky“); 

(v) pokud nějaké Restituční nároky k výše uvedeným nemovitostem LČR evidují, žádáte nás 

o informaci, kdy byly Restituční nároky uplatněny, kdy bylo o uplatněných restitučních 

nárocích rozhodnuto, popř. zda řízení o Restitučních nárocích stále probíhá a o sdělení 

spisových značek, pod kterými Restituční nároky LČR evidují; 

(vi) v případě, že byly Restituční nároky uplatněny u soudu, tak o sdělení spisové značky řízení 

a u kterého soudu řízení probíhá.“ 

 

Odpověď 

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

výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

Dotaz č. 5 

 „Žádáme o sdělení následujících informací týkajících se uplatnění restitučních nároků, 

in concreto: 

(vii)  zda LČR evidují nějaké vznesené restituční nároky podle zákona č. 428/2012 Sb., 

o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen „Zákon 

o církevních restitucích“) týkající se pozemků parc. č. 32/1, parc. č. 32/2, parc. č. 32/3, 

parc. č. 32/8, parc. č. 33/5, vše v k. ú. Dolní Měcholupy, obec Praha, (dále jen „Restituční 

nároky“); 

(viii) pokud nějaké Restituční nároky k výše uvedeným nemovitostem LČR evidují, žádáte nás 

o informaci, kdy byly Restituční nároky uplatněny, kdy bylo o uplatněných restitučních 

nárocích rozhodnuto, popř. zda řízení o Restitučních nárocích stále probíhá a o sdělení 

spisových značek, pod kterými Restituční nároky LČR evidují; 



 

(ix) v případě, že byly Restituční nároky uplatněny u soudu, tak o sdělení spisové značky řízení 

a u kterého soudu řízení probíhá.“ 

 

Odpověď 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v katastrálním území Dolní Měcholupy neevidují 

žádnou výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

Dotaz č. 6 

 „Žádáme o sdělení, zda k pozemkům: 

(i) parc. č. 3598, jehož součástí je stavba č.p. 2288, 

(ii) parc. č. 3599, jehož součástí je stavba č.p. 2289, 

(iii) parc. č. 3600, jehož součástí je stavba č.p. 53, 

zapsaným na LV č. 16153 nacházejícím se v katastrálním území Libeň, obec Praha a 

(iv) parc. č. 3597/3, 

(v) parc. č. 3597/4, 

(vi) parc. č. 3597/5, 

(vii) parc. č. 3601, jehož součástí je stavba bez čp.p./č.e, 

(viii) parc. č. 3602, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., 

(ix) parc. č. 3603, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., 

(x) parc. č. 3604/1, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., 

(xi) parc.č . 3604/2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., 

(xii) parc. č. 3604/3, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., 

(xiii) parc. č. 3604/4 

(xiv) parc. č. 3604/5, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., 

(xv) parc č. 3604/6, jehož součástí se stavba bez č.p/č.e., 

(xvi) parc. č. 3605, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., 

(xvii) parc. č. 3606, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., 

(xviii) parc. č. 3607, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., 

zapsaným na LV č. 1640 nacházejícím se v katastrálním území Libeň, obec Praha, 

byly uplatněny restituční nároky podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání 

s církvemi a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě dle jiných 

zákonů, které: 

(i) doposud nebyly vypořádány a řízení o jejich vypořádání nebylo pravomocně 

ukončeno; nebo které 

(ii) již byly pravomocně vypořádány a/nebo je dle informací dostupných LČR Česká 

republika účastníkem řízení o určení vlastnictví České republiky dle zákona 

č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, 

ve znění pozdějších předpisů, zejména dle ustanovení § 18 odst. 1 tohoto zákona. 



 

  

 

 V případě existence pravomocně skončených i probíhajících řízení o restitučních 

nárocích Vás prosíme o podrobnější informace k takovým nárokům, včetně případného data 

pravomocného skončení řízení, způsobu rozhodnutí, spisové značky, účastníků řízení 

a pozemků, kterých se restituční nárok týkal/týká. 

 Pokud žádné takové restituční nároky nebyly vzneseny, prosíme Vás o výslovné uvedení 

této skutečnosti.“ 

Odpověď 

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

výzvu oprávněné osoby dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 

a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších předpisů. 

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

a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, LČR nedisponují potřebnou 

databází. Oprávněné osoby měly své nároky dle uvedeného zákona uplatnit u pozemkových 

úřadů, které o uplatněných nárocích rozhodují ve správním řízení. 

 

 

 

 

 


