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Vážený pane doktore, 
 
ve věci Vaší žádosti, ze dne 12. února 2018, o poskytnutí úplných informací, o něž jste žádal ve své 
žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dne 
22. listopadu 2017, ve vztahu k pozemkům: 
 

- pozemku parc. č. 1485 v k. ú. Polžice u Horšovského Týna 
- pozemku parc. č. 1507 v k. ú. Polžice u Horšovského Týna 
- pozemku parc. č. 1508 v k. ú. Polžice u Horšovského Týna 
tj. pozemkům zapsaným v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, 
KP Domažlice, na LV 10002 pro obec Srby, katastrální území Polžice u Horšovského Týna,  
- pozemku parc. č. 76 v k. ú. Medná 
tj. pozemku zapsaném v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, 
KP Domažlice, na LV 10002 pro obec Srby, katastrální území Medná, 

 
sdělujeme následující: 
 
K bodu 1. Vašeho dotazu: 
Z dokladů, které má Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice, k dnešnímu dni 
k dispozici,  vyplývá, že na výše specifikované pozemky v k. ú. Polžice u Horšovského Týna a Medná, 
není u Pobočky Domažlice evidována výzva dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi. 
V k. ú. Polžice u Horšovského Týna i Medná jsou již zcela vyřízeny veškeré restituční nároky uplatněné 
dle zákona č. 229/1991 Sb., v platném znění i dle zákona č. 243/1992 Sb., v planém znění.  
Tzn., že shora uvedené pozemky nejsou vyloučeny z převodu podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 503/2012 Sb. v planém znění. 
 
K bodu 2. Vašeho dotazu: 
Z dostupných informací, které má Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, k dnešnímu dni 
k dispozici, nejsou shora specifikované pozemky ani jejich části vyloučeny z převodu ve smyslu 
§ 6 odst. 1 písm. b) zákona o SPÚ.  
 
K bodu 3. Vašeho dotazu: 
Výše specifikované pozemky v k. ú. Polžice u Horšovského Týna, po KoPÚ v k.ú. Polžice 
u Horšovského Týna, nejsou vyloučeny z převodu podle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 503/2012 Sb., v planém znění; 
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Výše specifikovaný pozemek v k.ú. Medná, není vyloučen z převodu podle ust. § 6 odst. 1 písm. 
c) zákona č. 503/2012 Sb., v planém znění. 
 
K bodu 4. Vašeho dotazu: 
Výše specifikované pozemky ani jejich části nejsou ve smyslu ust. § 6 odst 1 písm d) zákona o SPÚ 
majetkem, o jejichž převodu na jiné osoby bylo rozhodnuto podle jiného právního předpisu. 
 
K bodu 5. Vašeho dotazu: 
Výše specifikované pozemky v k. ú. Polžice u Horšovského Týna a Medná, nejsou ve smyslu ust. § 6 
odst. 1 písm. e) zákona o SPÚ, zemědělskými pozemky ve vojenských újezdech. 
 
K bodu 6. Vašeho dotazu:  
Výše specifikované pozemky ani jejich části nejsou ve smyslu ust. § 6 odst 1 písm f) zákona o SPÚ, 
pozemky v národních přírodních památkách, národních přírodních rezervacích a prvních 
a druhých zónách národních parků.  
 
K bodu 7. Vašeho dotazu: 
Výše specifikované pozemky v k. ú. Polžice u Horšovského Týna a Medná, netvoří rezervu státních 
pozemků ve smyslu ust. § 6 odst. 1, písm. g) zákona o SPÚ. 
 
K bodu 8. Vašeho dotazu: 
Výše specifikované pozemky nejsou zařazeny do probíhající veřejné nabídky. 
 
K bodu 9. a 10. Vašeho dotazu: 
Výše specifikované pozemky byly obsaženy v žalobě u Okresního soudu v Domažlicích sp. zn. 3 C 
218/2017, který na ně vydal předběžné opatření. Toto předběžné opatření bylo Krajským soudem 
v Plzni usnesením ze dne 12. 1. 2018 č. j. 14 Co 14/2018, 14 Co 17/2018 a 14 Co 15/2018-169 
zrušeno a vůči předmětným pozemků bylo řízení zastaveno. 
 
K bodu 11. Vašeho dotazu: 
Nejsou nám známy jiné důvody, které by bránily převodu výše uvedených pozemků v k. ú. Polžice 
u Horšovského Týna a Medná. 
 
S pozdravem 
 

 

 

 .............................................................. 

 Ing. Jiří Papež 

 ředitel Krajského pozemkového úřadu 

 pro Plzeňský kraj 

 

 

Na vědomí: SPÚ, Odbor zastupování státu a legislativy - interně  

 


