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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, 
v pl.zn., týkající se doplnění informací ke sdělení č.j. SPU 350732/2019/2/Ket 
 
 
Dobrý den,   
 
k Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, v pl.zn., Vaše č.j. KRPA-293283-9/TČ-2019-001 192-6-ST-O, zaevidované pod č.j. SPU 
371286/2019 dne 17. 9. 2019 ve věci doplnění informací dle ust. § 8/1 tr. řádu, jejímž předmětem 
doplnění těchto informací: 
1) Kdy nabylo usnesení PÚ 3151/08/OPR ze dne 26.8.2018 právní moci, 
2) Žádost o zaslání uvedeného opravného usnesení a zároveň zaslání původního usnesení, které 

bylo opravováno, 
3) Žádost o informaci, zda pozemkový úřad eviduje žádosti o poskytnutí informací dle z. č. 

106/1999 Sb. z roku 2018, kdo o informace žádal, jaké informace žádal a v jakém rozsahu bylo 
žádosti vyhověno. Pokud jsou tyto žádosti evidovány, žádost o zjištění, zda byly informace 
týkající se předmětného řízení zn. SPU 189910/2018 poskytnuty v dubnu 2018 některé fyzické či 
právnické osobě. Pokud ano, žádost o uvedení, kterým osobám byly tyto informace poskytnuty, 
v jakém rozsahu a jakým způsobem. 

4) Žádost o zaslání předmětného sdělení zn. SPU 189910/2018 
 
sdělujeme následující: 
ad 1) Usnesení č.j. PÚ 3151/08/OPR ze dne 26.8.2018 nabylo právní moci dne 24. 11. 2018 
ad 2) Přílohou Vám zasíláme požadované usnesení č.j. PÚ 3151/08/OPR ze dne 26.8.2018 a 
rozhodnutí č.j. PÚ 3151/08 ze dne 12.1.2009 
ad 3) Státní pozemkový úřad eviduje žádosti podle z. č. 106/1999 Sb. Z databáze žádostí dle z. č. 
106/1999 Sb. bylo zjištěno, že dne 12.4.2018 SPU obdržel žádost o poskytnutí informací dle z. č. 
106/1999 Sb.  Advokátní kanceláře Jan Evan, s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, jejímž 
předmětem byl dotaz, zda na pozemky KN p. č. 608/3, 608/4, 608/5, 608/6, 608/7 v k. ú. Veleslavín a 
KN p. č. 2057/1, 2057/4 a  2108/1 v k. ú. Střešovice byly uplatněny jakékoliv restituční nároky. K této 
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žádosti byly dne 18. 4. 2018  pod č.j. SPU 189910/2018 požadované informace žadateli poskytnuty, 
a to prostřednictvím datové schránky.  
5) Poskytnutí informace ze dne 18. 4. 2018 Vám přílohou zasíláme.  
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Ing. Jiří Veselý 
ředitel  
Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha 
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