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Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů – sdělení informace
Vážení,
na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), ze dne
5. 5. 2021, Vám sdělujeme následující:

správní orgán k dnešnímu dni eviduje výzvu Římskokatolické farnosti Vejprty
o vydání zemědělských nemovitostí dle zákona č. 428/2012 Sb. na nemovitosti a to,
na KN p. č. 178/3 a 178/7 v k. ú. Kamenné. Na výše uvedené parcely bylo Státním
pozemkovým úřadem dne 14. 1. 2014 zasláno sdělení o nevydání uvedených
nemovitostí. Návrh na zahájení řízení ze strany oprávněné osoby v zákonné lhůtě
podán nebyl.
Dále Vám sdělujeme, že správní orgán k dnešnímu dni neeviduje v databázi
žádostí o vydání zemědělských nemovitostí dle zákona č. 428/2012 Sb. žádnou výzvu
na nemovitost a to, na KN p. č. 178/2, 178/6 a st. 70 v k. ú. Kamenné a na KN p. č.
657, 628, 629, 626, 627, 651, 625, 114/2, 570/1 a 119/2 v k. ú. Měděnec, zapsané na
listu vlastnictví pro Obec Měděnec.
Pozemky uvedené v žádosti nejsou dotčeny restitučním řízením podle zákona
č. 229/1991 Sb., zákona č. 243/1992 Sb., a podle zákona č. 212/2000 Sb., v platném
znění.
Restituční nárok byl uplatněn pouze na pozemky PK 118, 1/2, 113/2 a 6/3 k. ú.
Měděnec (nyní částečně sloučené do pozemků KN 114/2, 119/2, 651 a 628 k. ú.
Měděnec). Uvedené pozemky nebyly vydány, protože restituční nárok byl zamítnut
rozhodnutím. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 28.5.1999. Toto rozhodnutí se
vztahovalo k jedné polovině vlastnictví a dále rozhodnutím k druhé polovině, které
nabylo právní moci dne 6.1.1999.

1/2

S pozdravem
Ing. Jiří Pavliš, DiS.
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
vedoucí oddělení správy majetku státu
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