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Odpověď na dopis ze dne 06.09.2018

Vážený panezasílám Vám odpověď na Vaší žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu
k informacím ze dne 6.9.2018, kterou jste zaslal v příloze své elektronické zprávy z téhož dne, jež se týká
restitučnich záležitostí, jak uvádíte, „rodiny Colloredo Mannsfeld“, přičemž tuto odpověď strukturuji podle
Vámi zvoleného číselného a písmenné-ho značení.

1)

Naše město Příbram bylo vminulosti povinnou osobou vjednom případě. a to vůči paní-

— nikoliv však podle zákona č. 22911991 se., o úpravě vlastnických vztahů
k půdě a jinému zemědělskému majetku, ale podle zákona č. 8301991 Sb., o mimosoudních
rehabilitacích, kdy podle tohoto zákona město dohodou o vydání věci ze dne 28.9.1998 vydalo paní
_ stavební pozemek p.č.st. 282 v katastrálním území Březové Hory
(který' již v současné době jako stavební pozemek uvedeného čísla v katastru nemovitostí veden není).

Ve smyslu Vaší žádosti je však vhodné uvést, že původní restituční žádost byla podle zákona o půdě
podána, následné však byla stejná žádost podána podle zákona o mimosoudních rehabilitacich a
žádost podle zákona o půdě byla vzata zpět.
Vámi uváděné pozemky ve vlastnictví „rodiny Colloredo Mannsfeld“, nacházející se včásti města
Příbram s názvem Jerusalem, b |
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(každému znich vždy idealni 1/'a) dvěma rozhodnutími Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu
Příbram, a to ze dnů 13.3.2009 a 2.4.2009, kdy povinnými osobami v těchto rozhodnutích uvedenými
byly osoby jiné než město Příbram. Zde je vhodné upřesnit, že tyto pozemky byly v té době situované
v obci Háje, katastrálním území Háje u Příbramě, tj. jde o dobu před změnou hranice mezi obcí Háje a
městem Příbram, kníž doslo poměrně nedavno, avsak ani obec Haje není vtěchto rozhodnutích

uvedenajako povinná osoba (povinnými o
2)

mi

|

átní ub' k

.

Kvydání výše uvedeného pozemku paníw naším městem tedy došlo
(nakonec však nikoliv podle zákona o půdě, byt' podle něho bylo původně jeho vydání požadováno, ale
podle zákona o mimosoudních rehabilitacích).

3) Vámi popsaná situace u našeho města nenastala.
4) Jak bylo již výše uvedeno, Vámi v bodě 3 popsaná situace u našeho města nenastala.
5) Jak bylo již výše uvedeno, vami v bodě 3 popsaná situace u našeho města nenastala.
Zasílám V-jsem s pozdravem

Bc. Žaneta Vaverková
vedoucí Odboru správy majetku
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