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VYJÁDŘENÍ K ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACE PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. 
 
Vážený pane doktore, 
 
k Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ze dne 1. 2. 2018, sdělujeme následující: 
 
K bodu 1 Vaší žádosti: 
Sdělujeme, že Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj neeviduje k nemovitostem 
v katastrálních územích Bystřice u Bělé nad Radbuzou, Doubravka u Bělé nad Radbuzou, 
Novosedly u Rybníku, Smolov, Drslavice u Tupadel, Debrník u Železné Rudy, Špičák 
a Železná Ruda výzvy oprávněných osob na vydání pozemků dle zákona č. 428/2012 Sb.  
V lokalitě katastrálního území Domažlice, Bělá nad Radbuzou, Pleš, Újezd u Svatého kříže, 
Železná u Smolova a Tachov jsou zdejším úřadem evidovány uplatněné nároky dle zákona 
č. 428/2012 Sb., ale výzvy oprávněných osob nejsou evidovány na nemovitosti uvedené 
ve Vaší žádosti. 
Současně s uvedeným sdělujeme, že výše uvedenou informaci, tj. že Vámi vymezené 
pozemky nejsou předmětem námi evidované výzvy, nelze bez dalšího jednoznačně potvrdit, 
neboť výzvy oprávněných osob byly podávány s odkazem na pozemky specifikované 
parcelními čísly dle stavu v době, kdy se staly předmětem majetkové křivdy (tj. jako číslo 
parcelní pozemku dle PK, popřípadě jako číslo grafického přídělu) a seznam pozemků 
uvedený ve Vaší žádost ze dne 1. 2. 2018 uvádí pouze stav stávajícího katastru nemovitostí, 
bez doložení aktuálního srovnávacího sestavení parcel na lustrum Pozemkové knihy, včetně 
vyznačení přídělů. 
 
K bodu 2 Vaší žádosti: 
Sdělujeme, že v katastrálních území uvedených ve Vaší žádosti ze dne 1. 2. 2018 jsou veškeré 
restituční nároky uplatněné dle zákona č. 229/1991 Sb. o  úpravě vlastnických vztahů k půdě 
a jinému zemědělskému majetku, dle zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé 
otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., dle zákona č. 212/2000 Sb. 
o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona 
č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., 
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona 
č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ukončené a rovněž se zde nenachází žádný 
domnělý vlastník dle § 4a zákona č. 229/1991 Sb., který by svůj nárok mohl uplatňovat 
u soudu. Tzn., že pozemky uvedené ve Vaší  žádosti ze dne 1. 2. 2018 nejsou vyloučeny 
z převodu podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 503/2012 Sb. v platném znění. 

JUDr. Jiří Hartmann 

Sokolovská 5/49 

186 00 Praha 8 – Karlín 
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Pokud nadále požadujete vyjádření ke konkrétním pozemkům, je k zajištění požadované 
informace nutné doložit aktuální srovnávací sestavení parcel na lustrum Pozemkové knihy 
včetně vyznačení přídělů, grafický přídělový plán, seznam přídělců a knihovní vložky 
na parcely pozemkového katastru.  
 
K bodu 3., 5. a 7. Vaší žádosti: 
Sdělujeme, že v současné době má zdejší úřad k dispozici aktuální lustrace pozemků 
ve smyslu ust. § 6 odst. 1 písm. b), d) a f) zákona o SPÚ pouze pro pozemky uvedené ve Vaší 
žádosti ze dne 1. 2. 2018, které spadají pod katastrální území Tachov, katastrální území 
Drslavice u Tupadel a pozemky v katastrálních územích spadajících pod okres Domažlice. 
Tato lustrace pozemků byla kompletně dokončena s tím, že žádný z pozemků v k. ú. Tachov, 
v k. ú. Drslavice u Tupadel, v  k. ú. Domažlice, v k. ú. Bělá nad Radbuzou, v k. ú. Bystřice 
u Bělé nad Radbuzou, v k. ú. Doubravka u Bělé nad Radbuzou, v k. ú. Novosedly u Rybníku, 
v k. ú. Pleš, v k. ú. Smolov, v k. ú. Újezd Svatého Kříže a v k. ú. Železná u Smolova, uvedený 
ve Vaší žádosti ze dne 1.  2. 2018 není vyloučen z převodu ve smyslu ust. § 6 odst. 1 písm. 
b), d) a f) zákona o SPÚ.   
 
Pro lustraci ostatních pozemků uvedených ve Vaší žádosti ze dne 1. 2. 2018 ve smyslu ust. 
§ 6 odst. 1 písm. b), d) a f) zákona o SPÚ k dnešnímu dni stále chybí dílčí sdělení některých 
aktuálně obeslaných institucí.   
Z dosud dostupných podkladů vyplývá, že žádný z Vámi specifikovaných pozemků v  k. ú. 
Debrník u Železné Rudy není vyloučen z převodu ve smyslu ust. § 6 odst. 1 písm. b), d) a f) 
zákona o SPÚ, avšak vyjádření Ministerstva financí je z roku 2015 a tedy nemusí být 
k dnešnímu dni aktuální. Pro kompletní lustraci pozemků v k.ú. Špičák a Železná Ruda, 
uvedených ve vaší žádosti ze dne 1. 2. 2018, ve smyslu ust. § 6 odst. 1 písm. b), d) a f) zákona 
o SPÚ, doposud nedisponujeme vyjádřením obecního úřadu, přičemž dle dalších vyjádření 
není žádný z těchto pozemků z převodu vyloučen.  
 
K výše uvedenému činíme přílohou tohoto sdělení „Přehledy lustrace pozemků dle § 6 zákona 
č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu, ve znění pozdějších předpisů.“ 
 
K bodu 4 Vaší žádosti:  
Ve vztahu k pozemkům v jednotlivých katastrálních území na okrese Klatovy, uvedeným 
ve Vaší žádosti ze dne 1. 2. 2018 sdělujeme, že tyto pozemky nejsou vyloučeny z převodu 
podle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 503/2012 Sb., v platném znění. 
K uvedenému dále sdělujeme, že v katastrálním území Drslavice u Tupadel, Debrník 
u Železné Rudy ani Železná Ruda nebyly pozemkové úpravy zahájeny a Pobočka Klatovy 
v těchto katastrálních území k dnešnímu dni neeviduje ani žádost o provedení pozemkových 
úprav.  
V katastrálním území Špičák byly pozemkové úpravy zahájeny veřejnou vyhláškou 
24. 6. 2009. Pozemková úprava byla zahájena na základě žádosti Města Železná Ruda, 
ale nepodařilo se získat další žádosti vlastníků. V současné době v dané lokalitě probíhá 
obnova katastrálního operátu novým mapováním, které zajišťuje Katastrální 
úřad  pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy. Do doby dokončení této obnovy 
nebudou pozemkové úpravy prováděny. 
 
Ve vztahu k pozemkům v katastrálním území Tachov, na okrese Tachov, uvedeným ve Vaší 
žádosti ze dne 1. 2. 2018 sdělujeme, že tyto pozemky nejsou vyloučeny z převodu podle ust. 
§ 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 503/2012 Sb., v platném znění. 
 
Ve vztahu k pozemkům v jednotlivých katastrálních území na okrese Domažlice, uvedeným 
ve Vaší žádosti ze dne 1. 2. 2018 sdělujeme, že v katastrálním území Železná u Smolova 
komplexní pozemkové úpravy již proběhly. Pro společná zařízení je dle rozhodnutí SPÚ, 
Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj, Pobočky Domažlice ze dne 27. 11. 2014, 
č. j. SPU 579819/2014, potřebný pozemek – parc. č. (KN) 2271, na němž je navržena 
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revitalizace Farského potoka. Pozemek parc. č. 2271 v k.ú. Železná u Smolova je proto 
vyloučen z převodu dle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 503/2012 Sb. v planém znění. 
Ostatní  pozemky v k.ú. Železná u Smolova uvedené ve Vaší žádosti ze dne 1. 2. 2018 nejsou 
vyloučeny z převodu podle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 503/2012 Sb. v planém znění. 
V příloze zasíláme sdělení SPU 055212/2018 a rozhodnutí č. j. SPU 579819/2014 ze dne 
27. 11. 2014. 
 
Ostatní pozemky na okrese Domažlice uvedené ve Vaší žádosti ze dne 1. 2. 2018 sice nejsou 
vyloučeny z převodu podle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 503/2012 Sb. v planém znění, 
ale s ohledem na malou výměru státní půdy v těchto katastrálních územích jsou pozemky 
potřebné pro pozemkové úpravy, tzn., že se jedná o pozemky, které budou potřebné pro 
společná zařízení. Pro přehlednost a upřesnění uvedeného zasíláme kopie jednotlivých 
sdělení Pobočky Domažlice dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 503/2012 Sb. v planém znění. 
Konkrétní pozemky, které budou potřebné pro společná zařízení, jsou v příslušných kolonkách 
přiložených sdělení označeny slovem „ANO“. 
Současně s uvedeným upozorňujeme na skutečnost, že v katastrálním území Domažlice 
probíhá řízení o komplexních pozemkových úpravách již od roku 2015. V případě, 
že v katastrálním území Domažlice dojde u pozemků potřebných pro pozemkové úpravy 
k převodu na jinou osobu, nebude možné v tomto katastrálním území v řízení o komplexních 
pozemkových úpravách pokračovat z důvodu nedostatku státní půdy na společná zařízení.  
 
K bodu 6. Vaší žádosti: 
Dle sdělení Vojenské ubytovací a stavební správy Praha podle ust. § 6 odst. 1. písm. e) zákona 
o SPÚ ze dne 4. 9. 2013, č. j. 56-178-2010-DP-7103-62 se na území České republiky nachází 
celkem 5 vojenských újezdů a to Boletice v okrese Český Krumlov, Březina v okrese Vyškov, 
Libavá v okrese Olomouc, Brdy v okrese Příbram a Hradiště v okrese Karlovy Vary. Ani jeden 
z výše uvedených vojenských újezdů se nenachází na teritoriu Krajského pozemkového úřadu 
pro Plzeňský kraj. Pozemky, ani jejich části, uvedené ve Vaší žádosti ze dne 1. 2. 2018 tak 
nejsou ve smyslu ust. § 6 odst. 1 písm. e) zákona o SPÚ zemědělskými pozemky 
ve vojenských újezdech. 
 
K bodu 8. Vaší žádosti: 
Sdělujeme, že pozemky uvedené ve Vaší žádosti ze dne 1. 2. 2018 netvoří rezervu státních 
pozemků ve smyslu ust. § 6 odst. 1, písm. g) zákona o SPÚ.  
 
K bodu 9. Vaší žádosti: 
Sdělujeme, že k pozemku parc.č. 2385 v k. ú. Železná u Smolova, pozemku parc. č. 1096/6 
a parc. č. 1171/3 v k. ú. Bystřice u Bělé nad Radbuzou, pozemku parc. č. 745 v k. ú. Smolov, 
pozemku parc. č. 423 k. ú. Újezd u Svatého Kříže, pozemku parc. č. 375, parc. č. 395/1, parc. 
č. 484, parc. č. 610, parc. č 612 a parc. č. 646 v k. ú. Novosedly u Rybníku, zdejší úřad eviduje 
nárokovou žádost dle § 11 odst. 1 zákona o SPÚ. Vždy se jedná o převod celých pozemků. 
Ve vztahu k ostatním pozemkům uvedeným ve Vaší žádosti ze dne 1. 2. 2018 sdělujeme, 
že k těmto pozemkům nebylo třetí osobou uplatněno právo na nárokový převod. 
 
K bodu 10. Vaší žádosti: 
Sdělujeme, že pozemky uvedené ve Vaší žádosti ze dne 1. 2. 2018 nejsou zařazeny 
do probíhající veřejné nabídky.  
 
K bodu 11. a 12. Vaší žádosti: 
V souladu s Vaším dodatečným sdělením ze dne 11. 5. 2018, podle kterého informace 
v rozsahu bodu 11. a 12. Vaší žádosti ze dne 1. 2. 2018 nejsou a nadále nebudou z Vaší 
strany požadovány, informace neposkytujeme. 
 
K bodu 13. Vaší žádosti: 
Sdělujeme, že k pozemku parc. č. 445/1 v k. ú. Špičák a pozemkům parc. č. 482/1, 496/34 
a 507/1 všechny v k. ú. Železná Ruda eviduje Krajský pozemkový úřad v Plzni žádost města 
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Železná Ruda o bezúplatný převod pozemků dle § 7, odst. 1, písm. e) zákona č. 503/2012 Sb. 
Žádost byla podána dne 30. 6. 2016 a je u zdejšího úřadu zaevidována pod č. 1045057.  
O této žádosti nebylo doposud rozhodnuto, neboť dispozice s předmětnými nemovitostmi je 
do pravomocného rozhodnutí soudu blokována usnesením o nařízení předběžného opatření 
(soudní spor veden u Okresního soudu v Domažlicích, sp. zn. 3 C 12/2018).  
Současně sdělujeme, ve vztahu k ostatním pozemkům uvedených ve Vaší žádosti ze dne 
1. 2. 2018, že zdejší úřad neeviduje žádné další podané žádosti, kterými by byly uplatněny 
žádosti obcí o převod některého z pozemků nebo jeho části ve smyslu ust. § 7 nebo ust. § 10 
zákona o SPÚ. 
 
K bodu 14. Vaší žádosti: 
Sdělujeme, že k pozemku parc. č. 211/1, parc.č. 211/2 a parc. č. 211/3 všechny v  k. ú. 
Drslavice u Tupadel, na okrese Klatovy, zdejší úřad eviduje žádost podanou dle zákona 
č. 92/1991 Sb. Žádost byla podána dne 24. 6. 2013 a je u zdejšího úřadu zaevidována 
pod č. 74854 (nejedná se zde o nárokový převod, který by odpovídal bodu 9. Vaší žádosti). 
Tato žádost nebyla doposud vyřízena, neboť dispozice s předmětnými nemovitostmi je 
do pravomocného rozhodnutí soudu blokována usnesením o nařízení předběžného opatření 
(soudní spor veden u Okresního soudu v Domažlicích, sp. zn. 3 C 12/2018).  
 
Dále upozorňujeme na skutečnost, že pozemky v k.ú. Debrník u Železné Rudy, Špičák (vyjma 
pozemku parc. č. 445/1) a Železná Ruda, uvedené ve Vaší žádosti ze dne 1. 2. 2018, jsou 
ve II. zóně CHKO Šumava. O převod těchto pozemků požádala resortní složka Ministerstva 
životního prostředí (žádost podaná dne 9. 6. 2015, nahradila původní žádost ze dne 3. 4. 2012, 
vedenou pod č. 56189/2012).   
 
S pozdravem 
 
 
 
Ing. Jiří Papež 
ředitel  
Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj 
 
 
 
 
Přílohy: 

- informativní „Přehledy lustrace pozemků dle § 6 zákona č. 503/2012 Sb. o Státním 
pozemkovém úřadu, ve znění pozdějších předpisů.“  

- kopie žádosti obce Železná Ruda ze dne 30. 6. 2016, evidované pod č. 1045057 
- kopie sdělení SPU 055212/2018 a rozhodnutí č. j. SPU 579819/2014 
- kopie jednotlivých sdělení Pobočky Domažlice dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona 

č. 503/2012 Sb. 
 
 
 
Na vědomí: SPÚ, Odbor zastupování státu a legislativy - interně 


