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Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – sdělení
Vážený pane,
dne 22. 8. 2021 byla ústředí Státního pozemkového úřadu (dále též „SPÚ“) doručena Vaše
žádost podaná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném
znění (dále též „InfZ“), zaevidovaná pod č. j. SPU 304982/2021, kterou požadujete sdělit:
„1. Jaká je výše dosud neuspokojených nároků oprávněných osob podle zákona o půdě
požadujících vydání náhradních pozemků prostřednictvím žalob o nahrazení projevu vůle
SPÚ, a to konkrétně nároků ve výši podle evidence SPÚ?
2. Jaká je výše dosud neuspokojených nároků oprávněných osob podle zákona o půdě
požadujících vydání náhradních pozemků prostřednictvím žalob o nahrazení projevu vůle
SPÚ, a to konkrétně nároků ve výši tvrzené těmito oprávněnými osobami v žalobách?“
Ústředí SPÚ k žádosti sděluje následující:
Interní evidence týkající se restitučních nároků není ze strany SPÚ vedena v takové formě,
která by umožňovala zjištění výše neuspokojených nároků výhradně dle částek uvedených
v žalobách. Vzhledem k této skutečnosti byla žádost odmítnuta rozhodnutím SPÚ ze dne
2. 9. 2021, č. j. SPU 316532/2021, které obsahuje podrobnější odůvodnění.
S ohledem na charakter Vaší žádosti Vám však je SPU schopný poskytnout alespoň
doprovodnou informaci o celkové výši nevypořádaného zůstatku nároků na náhradní pozemky
dle § 11a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku, v platném znění. Ke dni 31. 12. 2020 eviduje SPÚ nevypořádaný
zůstatek nároků na náhradní pozemky ve výši 434 226 000 Kč, přičemž celková výše nároků
vzniklých do dne 31. 12. 2020 je 8 550 973 000 Kč.
S pozdravem
Mgr. Xenia Veselá
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