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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vážený pane doktore,
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj (dále jen „SPÚ“), obdržel Vaši
žádost ze dne 1. 3. 2021 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“), doručenou dne 1. 3. 2021 pod č.j. SPU 071743/2021,
ve věci informací o pozemcích parc. č. 220/1, 218/2 a 218/22 v k.ú. Špičák. K Vaší žádosti o poskytnutí
informací uvádíme následující.
K bodu 1 Vaší žádosti uvádíme, že výše označené pozemky v k.ú. Špičák jsou předmětem pouze
jednoho soudního řízení, které je vedeno u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 9C 74/2018.
Předmětem tohoto soudního řízení jsou celé pozemky tak, jak jsou označeny výše. SPÚ nebude
v souladu se zákonem poskytovat jakákoli podání z probíhajících, dosud neukončených soudních řízení
osobám, jež nejsou účastníky těchto řízení. Nadto uvádíme, že SPÚ není povinným subjektem pro
poskytování takových informací.
K bodu 2 Vaší žádosti sdělujeme, že v celém okrese Klatovy již bylo pravomocně rozhodnuto o všech
nárocích na vydání pozemků, uplatněných podle zákona č. 229/1991 Sb., o půdě a jiném zemědělském
majetku, ve znění pozdějších předpisů. SPÚ tedy neeviduje žádný, dosud nevyřízený uplatněný nárok
na vydání výše uvedených pozemků podle ust. §6 odst. 1 písm. a) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů.
K bodu 3 Vaší žádosti sdělujeme, že v k.ú. Špičák (konkrétně p.p.č. 220/1, 218/2 a 218/22) k dnešnímu
dni neevidujeme výzvu oprávněné osoby, podanou ve smyslu zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů. Informace o
uplatněných restitučních nárocích ve smyslu zákona č. 428/2012 Sb. jsou rovněž zveřejňovány na
našich webových stránkách na tomto přímém odkazu: Informace o podaných výzvách a dohodách /
Církevní restituce / Restituce | Státní pozemkový úřad (spucr.cz)
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