
 

 

 

Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací 

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

ve znění pozdějších předpisů, za měsíc PROSINEC 2021 

Dotaz č. 1 

„Žádám o poskytnutí informací k možným povinnostem plynoucím z vlastnictví pozemku 

sousedícího s pozemky LČR v souvislosti se zvažovanou koupí pozemku p. č. 915/4, trvalý travní 

porost, o výměře 1 854 m2, v k. ú. Stará Role, obec Karlovy Vary, přičemž s tímto pozemkem 

sousedí pozemek p. č. 903/4, 903/5 a 915/3, a to zda pro žadatele, jako pro případného vlastníka 

vyplývají jakákoliv omezení či povinnosti s ohledem na to, že výše uvedené sousední pozemky 

jsou v katastru označeny jako lesní pozemky (např. zda má les nějaké ochranné pásmo apod.). 

Chtěl bych v budoucnu na pozemku p. č. 915/4 stavět dům.“ 

Odpověď 

 K Vašemu dotazu Vám LČR sdělují následující: 

 Co se týče ochranného pásma lesů pro realizaci záměru nákupu pozemku a zřízení 

stavby na něm, pak toto ochranné pásmo lesů činí 50 m a vyplývá z ustanovení § 14 odst. 2 

zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „lesní zákon“): „…dotýká-li se územní či stavební řízení ve smyslu 

stavebního zákona zájmů chráněných lesním zákonem, rozhodne kladně stavební úřad 

o záměru jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat 

na splnění podmínek. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m 

od okraje lesa. Souhlas je závazným stanoviskem podle správního řádu a není samostatným 

rozhodnutím ve správním řízení“.  

 Dále doplňujeme, že dle ustanovení § 48 odst. 2, písmeno c) lesního zákona „Obecní 

úřady obcí s rozšířenou působností vydávají souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají 

být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha, pokud není příslušný kraj, 

a souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa 

(§ 14 odst. 2)“.  

  LČR vykonávají právo hospodařit k příslušným lesním pozemkům ve vlastnictví státu 

a na základě žádosti investora vydávají v takových případech k jednotlivým záměrům 

vyjádření, ke kterým příslušný správní orgán může, ale též nemusí přihlédnout. LČR v rámci 

svých vyjádření postupují individuálně v návaznosti na konkrétní přírodní, terénní podmínky, 

druh uvažovaných staveb apod., přičemž příslušná vyjádření vydávají místně příslušné 

organizační jednotky LČR. Pro k. ú. Stará Role je touto organizační jednotkou Lesní správa 

Horní Blatná, jejíž kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách podniku v sekci 

Kontakty https://lesycr.cz/kontakty/. V rámci svých vyjádření při řízení o umístění jednotlivých 

staveb organizační jednotky LČR obvykle požadují uzavření tzv. dohody o vzdání se práva 

na náhradu škody. 

 

 

https://lesycr.cz/kontakty/


 

  

 

 

 K žádosti o vyjádření LČR k záměru stavby na pozemku v ochranném pásmu lesa 

s právem hospodařit LČR je zapotřebí přiložit situování uvažované stavby se zákresem 

okolních pozemků a dále doplnit další informace o uvažované stavbě kupříkladu ve formě 

technické zprávy či projektové dokumentace. V této souvislosti si dovolujeme uvést, 

že s předmětným pozemkem sousedí rovněž lesní pozemek jiného vlastníka, jehož vyjádření 

bude pro příslušné rozhodnutí – souhlas správního orgánu zřejmě rovněž zapotřebí.  

 

Dotaz č. 2 

 „Žádám o poskytnutí informací, zda byly u LČR uplatněny jakékoliv církevní restituční 

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

společnostmi, v platném znění (dále jen „Zákon o církevních restitucích“), které by se 

jakýmkoliv způsobem dotýkaly pozemků p. č. st. 761, parc. č. 165/42, parc. č. 165/32, parc. č. 

166/5 a parc. č. 318/5 vedených na listu vlastnictví č. 1242 pro katastrální území Hořelice, 

zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ 

(dále jen „Nemovitosti“). 

 Příslušný list 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 Hořelice neevidují žádnou 

výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích.  

 

Dotaz č. 3 

 „Žádám o poskytnutí informace o uplatněných a doposud nevypořádaných restitučních 

nárocích podle zákona č. 222/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, v platném znění, a zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání 

s církvemi a náboženskými společnostmi, v platném znění, týkající se pozemků: 

• parc. č. 160/275, 160/276, 160/277, 162/276, 162/278, 162/473, 162/474, 162/475, 162/476, 

162/477, 162/478, 162/479, 162/480, 162/481, 162/482, 162/483, 162/484, 162/503 zapsaných 

na listu vlastnictví č. 14693 pro katastrální území Stodůlky, obec Praha. 

 

 



 

 

 

 V případě, že na základě výše uvedeného nelze poskytnout přesné informace ohledně 

nevypořádaných restitučních nároků, prosíme Vás alespoň o vyjádření informativní.“    

Odpověď 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v katastrálním území Stodůlky 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. 4 

„Žádám o poskytnutí informací v souvislosti s výběrovým řízením s následnou aukcí 

k uzavření kupní smlouvy na pozemky p. č. 89/1, 89/22 a 89/38 v k. ú. Brnky: 

1) Kolik subjektů/osob projevilo v posledních 3 letech zájem o získání předmětných (výše 

uvedených) nemovitostí do svého vlastnictví (i v případě, že požádal zprostředkovatel 

pro jinou osobu). 

2) Žádáme o poskytnutí seznamu subjektů/osob ve smyslu dotazu 1) výše, spolu s jejich 

identifikačnímu údaji (jméno a příjmení/u právnických osob název; adresa; 

u právnických osob či podnikajících fyzických osob IČO) a datem podání žádosti.  

 

Odpověď 

 Povinný subjekt žádosti nevyhověl a vydal dle ustanovení § 15 odst. 1 ZSPI rozhodnutí 

o odmítnutí žádosti.   

Povinný subjekt posoudil, zda se žádost týká jeho činnosti, popř. zda je povinný subjekt 

původcem požadované informace, popř. zda se jedná o informace, které má povinný subjekt 

ve své dispozici. Povinný subjekt došel tímto zkoumáním k závěru, že požadované informace 

má ve své dispozici, avšak v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. b) ZSPI („jde o novou 

informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví 

jinak, to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím“) není možné je v tuto chvíli 

poskytnout, neboť by tím mohlo být narušeno připravované výběrové řízení na prodej 

výše uvedených nemovitých věcí. 

Dotaz č. 5 

 „Žádáme o sdělení, zda k níže uvedenému pozemku  

- zapsanému na LV č. 486, nacházejícímu se v katastrálním území Ostředek, obec 

Ostředek: 

• 224/4 

 



 

 

 

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 Ostředek 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. 6 

 „Žádám o poskytnutí informací, resp. vyjádření, zda byly u LČR uplatněny jakékoliv 

církevní restituční nároky podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 

a náboženskými společnostmi, v platném znění (dále jen „Zákon o církevních restitucích“), 

které by se jakýmkoliv způsobem dotýkaly jakékoli z nemovitostí vedených na listu vlastnictví 

č. 2511, pro katastrální území Ivanovice na Hané, zapsaných u Katastrálního úřadu 

pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov (dále jen „Nemovitosti“). 

 Příslušný list 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 Ivanovice na Hané neevidují 

žádnou výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích.  

Dotaz č. 7 

 „Žádám o poskytnutí informací, zda u LČR byla uplatněna výzva k vydání nemovitostí 

ve smyslu § 9 a § 10 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 

a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (dále jen „Zákon o církevních 

restitucích“), ohledně níže uvedených pozemků: 

pozemek parc. č. 3164/6;  

pozemek parc. č. 3183/5, jehož součástí je stavba bez č.p.;  

pozemek parc. č. 3189/1;  

pozemek parc. č. 3183/6, jehož součástí je stavba bez č.p.;  

pozemek parc. č. 3183/7, jehož součástí je stavba bez č.p.;  

pozemek parc. č. 3167/2;  

pozemek parc. č. 3187, jehož součástí je stavba č.p. 1184;  

pozemek parc. č. 3167/3;  

pozemek parc. č. 3167/4, jehož součástí je stavba bez č.p.;  

pozemek parc. č. 3167/6, jehož součástí je stavba bez č.p.;  

pozemek parc. č. 3183/3, jehož součástí je stavba bez č.p.;  

pozemek parc. č. 3183/4, jehož součástí je stavba bez č.p.;  

pozemek parc. č. 3183/2, jehož součástí je stavba č.p. 1183;  

pozemek parc. č. 3176, jehož součástí je stavba bez č.p.;  

pozemek parc. č. 3183/1, jehož součástí je stavba č.p. 1488;  

pozemek parc. č. 3183/8, jehož součástí je stavba bez č.p.;  

pozemek parc. č. 3189/11, jehož součástí je stavba bez č.p.;  

pozemek parc. č. 3167/5;  

pozemek parc. č. 3177, jehož součástí je stavba č.p. 1181;  

pozemek parc. č. 3178;  

pozemek parc. č. 3173;  

pozemek parc. č. 3172;  

pozemek parc. č. 3171;  

pozemek parc. č. 3167/1;  

pozemek parc. č. 5213/13;  

pozemek parc. č. 3917;  

pozemek parc. č. 3174/2;  

pozemek parc. č. 3180/2;  

 

 

 



 

 

 

pozemek parc. č. 3180/1, jehož součástí je stavba bez č.p.;  

pozemek parc. č. 3181, jehož součástí je stavba bez č.p.;  

pozemek parc. č. 3183/9, jehož součástí je stavba bez č.p.;  

pozemek parc. č. 3189/4, jehož součástí je stavba bez č.p.;  

pozemek parc. č. 3189/9, jehož součástí je stavba bez č.p.;  

pozemek parc. č. 3189/10, jehož součástí je stavba bez č.p.;  

pozemek parc. č. 3189/8, jehož součástí je stavba bez č.p.;  

pozemek parc. č. 3189/16, jehož součástí je stavba bez č.p.; 

pozemek parc. č. 3189/17, jehož součástí je stavba bez č.p.;  

pozemek parc. č. 3189/7, jehož součástí je stavba bez č.p.;  

pozemek parc. č. 3189/12, jehož součástí je stavba bez č.p.;  

pozemek parc. č. 3189/13, jehož součástí je stavba bez č.p.;  

pozemek parc. č. 3189/14, jehož součástí je stavba bez č.p.;  

pozemek parc. č. 3189/2, jehož součástí je stavba bez č.p.;  

pozemek parc. č. 3189/5, jehož součástí je stavba bez č.p.;  

pozemek parc. č. 3189/6, jehož součástí je stavba bez č.p.;  

pozemek parc. č. 3183/10, jehož součástí je stavba bez č.p.;  

pozemek parc. č. 3183/11, jehož součástí je stavba bez č.p.;  

pozemek parc. č. 3190;  

pozemek parc. č. 3191;  

pozemek parc. č. 3905;  

pozemek parc. č. 3212/6, 

vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, 

Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, na listu vlastnictví č. 2732, pro katastrální území Místek; 

a pozemek parc. č. 3179 zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem 

pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, na listu vlastnictví č. 3645, 

pro katastrální území Místek.“   

Odpověď 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v katastrálním území Místek neevidují 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 zákona 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 následující pozemky: 

 

 

 

 



 

 

 

• parc. č. 9512/1, 9512/9, 9512/13, 9512/26, 9512/28, 9513/7, 9513/12, 9513/13, 

9513/14, 9513/15, 9513/16, 9513/18, 9513/22, 9513/23, 9517/8, zapsané 

u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár 

nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 8410 a nacházející se v katastrálním území 

Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou.“ 

Odpověď  

 LČR neevidují v k. ú. Město Žďár 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 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.  9 

„Žádám o poskytnutí stanoviska, zda LČR, respektive jejich právní předchůdci 

spravovali pozemek p. č. 1010 v k. ú. Hartmanice u Poličky.“ 

Odpověď  

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že podle informací v dohledané lesní hospodářské 

evidenci (dále jen LHE) byly na předmětném pozemku p.č. 1010 v k.ú. Hartmanice u Poličky 

ze strany LČR, prostřednictvím Lesní správy Nové Město na Moravě provedeny v letech 1999 

a 2002 výchovné těžby z probírek nad 40 let, v letech 2000, 2001 a 2002 nahodilé těžby a v roce 

2001 umělá obnova jamkovou sadbou. LHE z období před rokem 1993 není v Hlavním archivu 

LČR ani na Lesní správě Nové Město na Moravě k dispozici, proto nelze uvést, zda a příp. jaké 

činnosti byly před rokem 1993 na předmětném pozemku ze strany právního předchůdce LČR 

– Východočeských státních lesů provedeny. 

 

Dotaz č. 10 

 „Žádám o poskytnutí následujících informací: 

1) Kolik zvěřiny se za rok 2020 ulovilo v režijních honitbách LČR, jakým způsobem byla 

prodána a za jakou částku? Jaké náklady vynaložily LČR na režijní honitby v roce 

2020? 

2) Kolik činil v roce 2020 průměrný příjem jedné honitby z honiteb provozovaných 

ze strany LČR a jaké průměrné náklady LČR na jednu honitbu z honiteb provozovaných 

ze strany LČR v roce 2020 vynaložily a jaké (např. mzdové náklady, opravy, pořizovací 

náklady apod.).  

 

 



 

 

 

 K Vaší žádosti Vám LČR po prověření sdělují následující: 

Ad 1)  

 Jak Vám již bylo sděleno přípisem č.j. LCR099/14/000315/2021, sp. zn. 

LCR0010037/2021 ze dne 22. 3. 2021, v roce 2020 bylo v režijních honitbách LČR uloveno 

74 504 ks zvěře. 

 Celkové výnosy z prodeje zvěřiny za rok 2020 činily 16 390 393 Kč.  

 Prodej zvěřiny probíhal formou prodeje malého množství zvěřiny přímo koncovým 

zákazníkům či formou výkupu velkoodběrateli. Část zvěřiny si na základě podnikové kolektivní 

smlouvy mohou za režijní cenu odkoupit i zaměstnanci podniku. 

 Náklady na provoz režijních honiteb (tzn. volné, obory i bažantnice) LČR v roce 2020 

činily 112,9 mil. Kč. 

Ad 2)  

 Do následující kalkulace jsou zahrnuty veškeré honitby (tzn. volné, obory, 

i bažantnice) v režii LČR, kterých bylo ke dni 31. 12. 2020 celkem 124.  

Průměrný příjem z jedné honitby provozované ve vlastní režii v roce 2020 činil 580 000 Kč. 

Průměrné náklady na jednu honitbu provozovanou Lesy ČR v roce 2020 činily 910 000 Kč.  

Druhy nákladů vynaložených na provoz režijních honiteb + průměrná výše na jednu honitbu: 

Spotřeba (materiál, ND, PHM, energie apod) 283 096 Kč 

Prodané zboží 1 115 Kč 

Opravy a údržby 35 716 Kč 

Cestovné 1 209 Kč 

Služby 61 069 Kč 

Mzdové náklady (odměny, soc+zdrav., 

odměny) 
202 518 Kč 

Náhrady, pojištění, poplatky, lov. lístky 7 417 Kč 

Odpisy 82 177 Kč 

Změny stavu -10 951 Kč 

Vlastní spotřeba, práce 247 101 Kč 

 

 

 

 



 

 

 

Dotaz č. 11 

 „Žádáme o poskytnutí informací, resp. vyjádření, zda byly u LČR uplatněny jakékoliv 

církevní restituční nároky podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 

a náboženskými společnostmi, v platném znění (dále jen „Zákon o církevních restitucích“), 

které by se jakýmkoliv způsobem dotýkaly následujících pozemků:  

1) pozemky parc. č. 194/2, parc. č. 194/6, parc. č. 194/7, parc. č. 224/2, parc. č. 229/9, 

parc. č. 245/1, parc. č. 245/2, parc. č. 245/3, parc. č. 245/6, parc. č. 250/4, parc. č. 623 

a parc. č. 626/1, vše zapsané na listu vlastnictví č. 206, pro katastrální území Kyjice, 

vedené u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov; a 

2) pozemky parc. č. 1386 a parc. č. 1391/3, oba zapsané na listu vlastnictví č. 1482, pro 

katastrální území Jirkov, vedené u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 

pracoviště Chomutov (dále jen „Nemovitosti“). 

 Příslušné listy vlastnictví (resp. částečné výpisy) 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 Kyjice ani v katastrálním 

území Jirkov neevidují žádnou výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


