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Zádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - sděleni

Vážený pane,
Krajskému pozemkovému úřadu pro Olomoucký kraj (dále též ,,úřad") byly dne 15.11.2021
z části postoupeny Vaše podání, zaevidované pod č. j. SPU 405972/2021
a č.j. spu 423652/ 2021 týkající se žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění (dále též ,,lnfZ"), ve kterých požadujete:
l) ,,Požaduji zaslání správního rozhodnuti o zam/tnut/ mých žádostí, které jsem učinil
ústním právním úkonem v zákonném čase't
2) ,,Proto Vás opakovaně žádám v souladu se zněním z. č. 106/1999 Sb. o zaslání
správního rozhodnuti o odmítnuté mé žádosti z roku 1992".
3) ,,Zašlete mě, prosím, kopii rozhodnut/správn/ho úřadu - PÚ Šumperk o odm/tnut/ mých
restitučních nároků, které jsem uplatnil, ústním právním úkonem v roce 1992
u PÚ Šumperk a u PF Šumperk, ve věci protiprávních zásahů státu do majetkových
práv mých předků'ľ
4) ,,Zašlete mě, prosím, kopii výpisů z kn, že prodávané nemovitosti v roce 1997 vlastnil
právní subjekt ČR - PF."

Úřad k žádosti sděluje následujici:

Předně je nutné sdělit, že ze strany Státního pozemkového úřadu, a to nejen Krajského
pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, ale rovněž ústředí SPU, Vám bylo opakovaně
sděleno, že ve spisové dokumentaci vedené ve vztahu k Vaší osobě nebylo dohledáno žádné
písemné podání, které by svým obsahem odpovídalo žádosti o vydáni nemovitosti ve smyslu
zákona č. 229/1991 Sb., a bylo podáno v zákonem stanovené lhůtě. Stejně tak nebyl dohledán
ani žádný protokol o ústním podání, který by svým obsahem odpovídal žádosti o vydání
nemovitosti ve smyslu zákona č. 229/1991 Sb., sepsaný v zákonem stanovené lhůtě.
Opakovaně uvádíme, že za této situace úřad nemůže vycházet pouze z Vašich ničím
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nepodložených sdělení.
V této souvislosti bylo rozhodováno pouze o Vašem podání z 28. 2. 2012, v němž jste mimo
jiné požadoval řešit i restituci Polického rybníka (p. č. 1195/1 a p. č. 1195/2 v k. ú. Úsov-město,
souběžně s P. G. 1293, p. č. 1393 v k. ú. Úsov-město a p. č. 170/2, p. č. 170/3, p. č. 170/4,
p. č. 170/5 v k.ú. Police, bez uvedení evidence v KN), včetně vodohospodářského zařízeni
a restituci id. 1/22 domu č. p. 62 s p. č. st. 82. Jelikož lhůta pro uplatněni restitučního nároku
již uplynula, bylo řízení o Vašem podání ze strany Ministerstva zemědělství - Pozemkového
úřadu Šumperk usnesením zastaveno podle § 66 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v tehdy účinném znění. Proti tomuto rozhodnutí jste podal odvolání, které bylo ze
strany Ministerstva zemědělství - Ústředního pozemkového úřadu zamítnuto a usnesení
Pozemkového úřadu Šumperk potvrzeno. Obě tato rozhodnutí Vám byla zaslána jako příloha
sdělení ze dne 11. 12. 2020, č. j. SPU 446746/2020. Poskytnutá informace je zveřejněna na
webu Státního pozemkového úřadu na adrese:
https://www.spucr.cz/frontend/webrooUup|oads/fiIes/2020/12/informace poskytnuta na zado
st spu 446746-202010876.zip
Při privatizaci byla privatizována pouze stavba ,,Police - Klopina závlaha pozemků" včetně
jednoho pozemku p.č. st. 147 v katastrálním území Police, na kterém je umístěna čerpací
stanice. Uvedený pozemek byl v době privatizace ve vlastnictví státu, což vyplývá z výpisu
KN. Současně s výpisem z katastru nemovitosti Vám bylo zasláno:
-

Stavební povolení ze dne 13.7.1988 pod č.j. Voda 1907/R-278/88-DV-235
Kolaudační rozhodnutí ze dne 18.12.1989 pod č.j. Voda 2632/R-557/89-DV-235
Příloha smlouvy č. 127/97 - privatizované nemovitosti.

Uvedené dokumenty Vám byly zaslány jako přílohy sděleni ze dne 9.3.2021, č.j. SPU
055367/2021. Poskytnutá informace je zveřejněna na webu Státního pozemkového úřadu
na adrese:
..
st_spu_055367-202111084.zip
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Na vědomí:
SPÚ Praha, Odbor zastupováni státu a legislativy
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