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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
Státní pozemkový úřad (dále jen “SPÚ“) obdržel dne 11.01.2021 Vaši žádost o poskytnutí
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), která je zaevidována pod č. j. SPU
008971/2021.
Předmětem Vaší žádosti je poskytnutí informace, zda SPÚ eviduje v katastrálním území Zlín,
obec Zlín, k pozemkům katastru nemovitostí:
- parcela č. St. 3303, o výměře 1766 m², druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je stavba průmyslového objektu č.p. 5520, LV č. 4963;
- parcela č. 1119/155, o výměře 106 m², druh pozemku ostatní plocha, LV č. 4963;
- parcela č. 1119/231, o výměře 147 m², druh pozemku ostatní plocha, LV č. 4963;
- parcela č. 1119/232, o výměře 176 m², druh pozemku ostatní plocha, LV č. 4963;
restituční nároky uplatněné dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě
a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991
Sb.“), podle zákona č. 243/1992 Sb. a zákona č. 212/2000 Sb., a dále dle zákona č.
428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně
některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 428/2012 Sb.“).

SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Vám v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d)
zákona č. 106/1999 Sb., poskytuje požadované informace.
SPÚ vyřizuje restituční řízení podle zákona č. 229/1991 Sb., zákona č. 243/1992 Sb.,
v platném znění, zákona č. 212/2000 Sb., v platném znění, a dále podle zákona č. 428/2012
Sb. Dovolujeme si upozornit, že řízení podle jiných restitučních zákonů nejsou v působnosti
SPÚ a rovněž nebyly v působnosti dřívějších pozemkových úřadů.
Evidence uplatněných nároků podle zákona č. 229/1991 Sb. a zákona č. 428/2012 Sb., není
u SPÚ evidována podle pozemků v současnosti zapsaných v katastru nemovitostí, ale podle
pozemků původního pozemkového katastru, tzn. pozemků původní zjednodušené evidence.
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Parcelní čísla pozemků v původní zjednodušené evidenci PK, ze kterých současné pozemky
katastru nemovitostí vznikly, ve své žádosti neuvádíte.
Dle orientačního porovnání mapových podkladů, které má SPÚ k dispozici, výše uvedené
pozemky vznikly z pozemku původní zjednodušené evidence PK p. č. 1111 v katastrálním
území Zlín.
Upozorňujeme, že oficiální srovnávací sestavení parcel současného katastru nemovitostí se
stavem původní zjednodušené PK evidence v katastrálním území Zlín Vám může vyhotovit
pouze Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín.
SPÚ v současné době neeviduje k výše uvedeným pozemkům (včetně stavby) v katastrálním
území Zlín žádné nevyřízené restituční nároky uplatněné dle zákona č. 229/1991 Sb.
SPÚ, jako povinná osoba, neobdržel výzvu k vydání majetku v souladu s ust. § 9 odst. 1
zákona č. 428/2012 Sb., k výše uvedeným pozemkům a stavbě.
Současně sdělujeme, že SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj jako správní orgán
neobdržel kopii výzvy k vydání nemovitostí v souladu s ust. § 9 odst. 1 zákona č. 428/2012
Sb., ani návrh na zahájení správního řízení dle ust. § 9 odst. 6 zákona č. 428/2012 Sb.

S pozdravem

(otisk úředního razítka)
…………………………….
Ing. Mlada Augustinová v. r.
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj
Státního pozemkového úřadu
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