
 

 

Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací 

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

ve znění pozdějších předpisů, za měsíc SRPEN 2022 

Dotaz č. 1  

 „Žádám o poskytnutí následujících informací (resp. dokumentu), a to kopie smlouvy, 

která se týká prodeje lesního pozemku náležejícího k lesnímu zámečku Sokolí hnízdo nedaleko 

Hřenska u skalního masivu Pravčická brána (adresa Hřensko 82, 407 17 Hřensko). Pozemek 

dle dostupných informací LČR prodaly firmě Paal.“  

Odpověď 

  K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že požadovaný dokument, a to Kupní smlouvu 

č. S 163/98 uzavřenou dne 3. 9. 1999 se společností PAAL, s.r.o. (IČO: 255 46 988), naleznete 

v příloze tohoto dopisu (viz soubor s názvem: S 163-98 KS k.ú. Hřensko.pdf). 

Dotaz č. 2 

 „Žádáme o sdělení, zda k níže uvedeným pozemkům nacházejícím se v katastrálním území 

Vinohrady, obec Praha: 

(i) pozemek parc. č. 3740/1, jehož součástí je budova č.p. 1632; 

(ii) pozemek parc. č. 3740/2; 

vše zapsané na listu vlastnictví č. 2250 vedeném Katastrálním úřadem 

pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště 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 prosím o podrobnější informace k takovým nárokům, včetně případného data 

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

pozemků, který se restituční nátok 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 Vinohrady 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, případně dalších restitučních 

zákonů LČR nedisponují potřebnou databází. Oprávněné osoby měly své nároky 

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

Dotaz č. 3 

„Žádám postupem a za podmínek dle ZSPI o poskytnutí níže uvedených informací 

o pozemku parc. č. 3783/3, o výměře 3529 m2, v k.ú. Vlachovice (Zlínský kraj), jehož vlastníkem 

je ČR-s právem hospodaření pro LČR: 

Dle KN se jedná o druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace. 

V komunikaci se nacházejí inženýrské sítě-kanalizace a voda, jejichž vlastníkem je obec 

Vlachovice. Prosím o informaci, na základě, jaké smlouvy, kdy a za jakou cenu bylo zřízeno 

věcné břemeno (pokud bylo zřízeno). V současné době zde probíhá snad oprava komunikace, 

dle mého názoru se jedná o výstavbu nového tělesa komunikace na tomto pozemku. Prosím 

o informaci, na základě jaké smlouvy (Smlouvy o právu provést stavbu?) probíhá "oprava 

komunikace", podmínky smlouvy (úplatná, na jakou dobu?...), zda bylo vydáno platné stavební 

povolení k této činnosti a kdo je investorem celé akce.“ 

Odpověď 

K Vaší žádosti Vám LČR sdělují následující: 

 LČR, jako subjekt vykonávající právo hospodařit k pozemku p. č. 3783/3 v k. ú. 

Vlachovice a budoucí obtížený, uzavřely dne 10. 4. 2019 s Obcí Vlachovice, jako budoucím 

oprávněným Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 5/136/2019, jíž se smluvní 

strany zavázaly za podmínek stanovených touto smlouvou uzavřít smlouvu o zřízení 

služebnosti k předmětnému pozemku, spočívající v právu provést a provozovat 

stavbu vodovodu a kanalizace s názvem „Prodloužení vodovodu a kanalizace Vlachovice –

Háj“. Úplata za věcné břemeno bude stanovena na základě znaleckého posudku při uzavření 

Smlouvy o zřízení služebnosti.  

 LČR není známo, že by na předmětném pozemku probíhala výstavba nového tělesa 

komunikace, LČR nejsou investorem žádné akce v této lokalitě, nebyla zde uzavřena žádná 

smlouva o právu provést stavbu. Rovněž LČR není známo, že by bylo vydáno nějaké stavební 

povolení, LČR nebyly účastníkem žádného stavebního řízení týkajícího se této lokality. 

Dotaz č. 4 

 „Žádáme o sdělení, zda k níže uvedeným pozemkům nacházejícím se v katastrálním území 

Muglinov, obec Ostrava: 

I. pozemek parc. č. 6/4; 

II. pozemek parc. č. 6/13, 

vše zapsané na listu vlastnictví č. 1586 vedeném Katastrálním úřadem 

pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava; 

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 prosím o podrobnější informace k takovým nárokům, včetně případného data 

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

a pozemků, který se restituční nátok 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 Muglinov 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, případně dalších restitučních 

zákonů LČR nedisponují potřebnou databází. Oprávněné osoby měly své nároky 

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

Dotaz č. 5 

 „Žádáme o poskytnutí informací, zda k níže uvedeným pozemkům nacházejícím se 

v katastrálním území Hrušov, obec Ostrava: 

pozemek parc. č. 1155; parc. č. 1400/1; parc. č. 1400/5; parc. č. 1405, parc. č. 1406/1; parc. 

č. 1406/2; parc. č. 1406/3; parc. č. 1406/4; parc. č. 1406/5; parc. č. 1408/1; parc. č. 1408/2; 

parc. č. 1408/3; parc. č. 1412/2; parc. č. 1413; parc. č. 1420; parc. č. 1421/1; parc. č. 1421/2; 

parc. č. 1421/3; parc. č. 1421/4; parc. č. 1421/5; parc. č. 1421/6; parc. č. 1421/7; parc. č. 

1421/8; parc. č. 1421/9; parc. č. 1421/19; parc. č. 1421/20; parc. č. 1421/22; parc. č. 1421/25; 

parc. č. 1424; parc. č. 1425; parc. č. 1438; parc. č. 1443; parc. č. 1449; parc. č. 1450; parc. 

č. 1451/1; parc. č. 1452; parc. č. 1453; parc. č. 1454; parc. č. 1455; parc. č. 1456; parc. č. 

1457/1; parc. č. 1457/2; parc. č. 1458; parc. č. 1459; parc. č. 1460; parc. č. 1461; parc. č. 

1462; parc. č. 1463; parc. č. 1464; parc. č. 1466; parc. č. 1468; parc. č. 1469; parc. č. 1470; 

parc. č. 1471; parc. č.1473/1; parc. č.1473/2; parc. č.1474; parc. č.1484;  parc. č. 1486; parc. 

č. 1488; parc. č. 1489; parc. č. 1490; parc. č. 1497 součástí je budova bez čp/če; parc. č. 1502; 

parc. č. 1503; parc. č. 1506; parc. č. 1507; parc. č. 1511; parc. č. 1512; parc. č. 1513; parc. 

č. 1514; parc. č. 1522; parc. č. 1523; parc. č. 1524; parc. č. 1525; parc. č. 1529; parc. č. 

1534/2; parc. č. 1534/3; parc. č. 1536/2; 

1. pozemek parc. č. 1536/3; 

2. pozemek parc. č. 1536/4; 

3. pozemek parc. č. 1536/5; 

4. pozemek parc. č. 1539/4; 

5. pozemek parc. č. 2054; 

6. pozemek parc. č. 2070/1, 



 

 

 

vše zapsané na listu vlastnictví č. 941 vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský 

kraj, Katastrální pracoviště Ostrava; 

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 prosím o podrobnější informace k takovým nárokům, včetně případného data 

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

a pozemků, který se restituční nárok týkal/týká. 

Odpověď 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v katastrálním území Hrušov 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, případně dalších restitučních 

zákonů LČR nedisponují potřebnou databází. Oprávněné osoby měly své nároky 

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

Dotaz č. 6 

 „Žádáme o poskytnutí níže uvedených informací, resp. dokumentu, a to kopie nájemní 

smlouvy, týkající se nájmu nemovitosti na adrese Podlesí 16, 793 31 Světlá Hora.  

Tato nemovitost se nachází na pozemku parc. č. st. 68/1 v katastrálním území Podlesí 

pod Pradědem. Dále žádáme o sdělení, kdo je na dané nájemní smlouvě uveden jako nájemce 

těchto nemovitostí“. 

Odpověď 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že požadovaný dokument, a to Smlouvu o nájmu 

prostoru nesloužícího k podnikání č. SML-00262-2021-122 uzavřenou dne 25. 11. 2021, 

naleznete v příloze tohoto dopisu (viz soubor s názvem: Smlouva o nájmu prostoru nesloužícího 

k podnikání SML-00262-2021-122.pdf). 

Dotaz č.  7 

 „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, ve znění pozdějších předpisů, 

týkajících se pozemků specifikovaných v příloze č. 1 Vaší žádosti; 

(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 i u soudu, tak o sdělení spisové značky řízení 

a u kterého soudu probíhá.“ 

Odpověď 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v katastrálním území Horní Planá 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. 8 

 „Žádáme 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 jakékoliv z nemovitostí vedených na listu vlastnictví č. 409 

pro katastrální území Staré Město, zapsaných u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, 

Katastrální pracoviště Praha (dále jen „Nemovitosti“. Příslušný list vlastnictví tvoří přílohu 

této žádosti. 

U nemovitostí jsou v současné době v katastru nemovitostí jako spoluvlastníci evidovány 

soukromé osoby. 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 Staré Město neevidují 

žádnou výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích.  

 

Dotaz č.  9 

 „Žádáme postupem a za podmínek dle ZSPI o poskytnutí následujících informací, 

in concreto, zda LČR evidují restituční nároky dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 

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

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



 

 

společnostmi a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Restituční 

nároky“) vůči následujícím nemovitým věcem (vše v k. ú. Milevsko): 

- pozemek parc. č. 465/1; a 

- pozemek parc. č. 465/11 

 

ve vlastnictví pana Jiřího Hanuse, nar. 30. 11. 1972, bydliště Topasová 626/26, Praha 5 – 

Radotín  

a 

- pozemek parc. č. 466 

ve spoluvlastnictví Vladimíra Matušky, bydliště Švermova 72, Milevsko, a Jany Molíkové, 

bydliště B. Němcové 860, Milevsko (srovnání parcel s PK bohužel nemáme k dispozici)“.  

Odpověď  

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v katastrálním území Milevsko evidují 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, 

týkající se pozemků dle PK p. č. 1068/1, 1068/2, 1068/3, 1069/1, 1070, 1071, 1076, 1113, 

1114, 1668, 1669, 1695, 1700, 1728, 1730, 1741, 1743, 1744, 1745, 1747, 1749, 1751, 1754, 

1758, 1759, 1781, 1803, 1845, 1848, 1853, 1920, 1923, 1925, 1926, 1935/1, 1967, 1968, 1977, 

2008, 2011, 2016/1, 3021/1 a 3021/4. Evidence případných výzev oprávněných osob dle výše 

uvedeného zákona je u LČR vedena dle PK parcel.  

 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 uplatnit u pozemkových úřadů, které 

o uplatněných nárocích rozhodují ve správním řízení. 

Dotaz č.  10 

„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 veškeré nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 625 (který tvoří přílohu 

této žádosti), nacházející se v katastrálním území Příšovice, obec Příšovice. 

V případě, že na Pozemky byly uplatněny restituční nároky, žádáme o písemné 

vyjádření, zda bylo řízení (dále jen „Řízení“) o takto uplatněných nárocích ukončeno nebo zda 

stále běží. V případě, že bylo Řízení ukončeno, žádáme o uvedení, jakým způsobem bylo toto 

řízení ukončeno (např. vydání pozemků, zamítnutí či jiným způsobem) a o zaslání 

anonymizovaného posledního rozhodnutí ve věci. V případě, že Řízení stále běží, žádáme 

o poskytnutí: (i) uplatnění restitučního nároku, (ii) písemné úkony stran Řízení a (iii) písemné 

vyjádření stran Řízení (vše anonymizované). 

Odpověď  



 

 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v k. ú. Příšovice 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 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.  11 

 „Žádáme o poskytnutí informace, 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 pozemků parc. č. 2017/21, 2017/53, 2017/84, 2043/1, 2043/6, 2043/115, 

2043/167 zapsaných na LV č. 1689 v katastrálním území Skvrňany.“ 

Odpověď  

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

oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích, která se týká pozemku dle PK p. č. 

1492/1. Evidence výzev oprávněných osob dle výše uvedeného zákona je u LČR vedena 

dle PK parcel. 

 


