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Vážený pane doktore, 
 
ve věci Vaší žádosti, ze dne 7. února 2018, o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, sdělujeme následující: 
 
Dovolujeme si Vás touto cestou upozornit na skutečnost, že pozemek označený ve Vaší žádosti ze dne 
7. února 2018 jako pozemek parc. č. KN 826/25 o výměře 61 132 m2 v k. ú. Studánka u Tachova, není 
zapsán na LV. Pouze část tohoto pozemku vedená v katastru nemovitostí ve zjednodušené evidenci 
– označená jako parc. č. EN 826/25 o výměře 48 978 m2 - je zapsána na LV 10002 pro k. ú. Studánka 
u Tachova. Současně upozorňujeme na skutečnost, že pozemek parc. č. KN 142/1 k. ú. Málkov 
u Přimdy zanikl při komplexních pozemkových úpravách rozhodnutím ze dne 26. 9. 2016. 
Dále uvedené se tak bude vztahovat pouze na majetek vedený k dnešnímu dni v katastru nemovitostí 
na LV 10002. 
 
K bodu 1. Vašeho dotazu: 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj eviduje, ve vztahu k pozemkům specifikovaným ve výše 
uvedené žádosti, uplatnění nároku podle zákona č. 428/2012 Sb. pouze k těmto nemovitostem:  
 

Pozemku parc. č. KN 3678 v k. ú. Chodová Planá – uplatnění nároku je evidováno pod číslem 
CIS 1004511.  Oprávněná osoba Římskokatolická farnost Planá u Mar. Lázní uplatnila nárok 
výzvou č. 1953/2013 mimo jiné na PK parcely p. č. 424 a 471/2. Na základě srovnávacího 
sestavení katastrálního úřadu vyplývá, že parcela KN 3678 v k. ú. Chodová Planá vznikla 
z původních PK parcel p. č. 424 a 471/2. Rozhodnutím správního orgánu ze dne 16. 12. 2015 PR 
5978 bylo přerušeno řízení. Restituční řízení není dosud ukončeno. Uvedené je doloženo - kopií 
výzvy 1953/2013, kopií návrhu na správní řízení, kopií rozhodnutí PR 5978. 

 
Pozemku parc. č. KN 1523 v k. ú. Dlouhý Újezd – uplatnění nároku je evidováno pod číslem CIS 
1003483. Oprávněná osoba Římskokatolická farnost Tachov uplatnila nárok výzvou č. 1919/2013 
mimo jiné na část parcely PK 544/4 v k. ú. Pořejov. Na základě srovnávacího sestavení 
katastrálního úřadu vyplývá, že parcela KN č. 1523 v k. ú. Dlouhý Újezd vznikla z původní PK 
parcely 544/4 v k. ú. Pořejov. Rozhodnutím správního orgánu ze dne 14. 11. 2017 RR 25009 
nebyla PK parcela 544/4 (jejíž součástí je KN parcela 1523) vydána oprávněné osobě. Uvedené 
je doloženo - kopií výzvy 1919/2013, kopií návrhu na správní řízení, kopií rozhodnutí RR 25009. 

JUDr. Jiří Hartmann 

Sokolovská  5/49 

186 00 Praha 8 – Karlín 

 

ID dat. Schránky: fwahkgq 

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň 

 

mailto:domazlice.pk@spucr.cz
mailto:l.pavelkova@spucr.cz;a.fialova@spucr.cz
mailto:t.roubalova@spucr.cz
mailto:j.brabcova@spucr.cz


 

 
Pozemku parc. č. 119 a 121 v k. ú. Hora Svatého Václava – uplatnění nároku je evidováno 
pod č. CIS 1003792. Oprávněná osoba Římskokatolická farnost Poběžovice uplatnila výzvou 
č. 1587/2013 nárok mimo jiné na PK parcely 119/1 a 121 (KN 119 a KN 121). Rozhodnutím 
správního orgánu ze dne 17. 12. 2015 R 6830 bylo řízení přerušeno. Správní řízení o uplatnění 
nároku nebylo dosud ukončeno. Doloženo - kopie výzvy 1587/2013, kopií návrhu na správní řízení 
a kopií rozhodnutí R 6830. 

 
Na ostatní nemovitosti uvedené ve Vaší žádosti ze dne 7. 2. 2018 zdejší správní orgán uplatnění 
nároku dle zák. 428/2012 Sb. neeviduje. 

 
 
K bodu 2. Vašeho dotazu: 

- Ve vztahu k pozemkům v jednotlivých k. ú. na okrese Tachov uvedeným ve Vaší žádosti 
ze dne 7. 2. 2018 sdělujeme následující: 
Ve všech katastrálních územích uvedených ve Vaší žádosti ze dne 7. 2. 2018 a spadajících 
pod okres Tachov 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.  

 
Pokud požadujete vyjádření ke konkrétním parcelám, je nutné doložit grafický přídělový plán, 
seznam přídělců, knihovní vložky na parcely pozemkového katastru.  

 
- Ve vztahu k pozemkům v jednotlivých k. ú. na okrese Domažlice uvedeným ve Vaší 

žádosti ze dne 7. 2. 2018 sdělujeme následující: 
Ve všech katastrálních územích uvedených ve Vaší žádosti ze dne 7. 2. 2018 a spadajících 
pod okres Domažlice 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 platném znění.  
Tzn., že pozemky uvedené v žádosti ze dne 7. 2. 2018 nejsou vyloučeny z převodu podle 
§ 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 503/2012 Sb. v platném znění. 

 
- Ve vztahu k pozemkům v jednotlivých k.ú. na okrese Klatovy uvedeným ve Vaší žádosti 

ze dne 7. 2. 2018 sdělujeme následující: 
K dnešnímu dni na pozemky v k. ú. Třebíšov neevidujeme nevypořádané restituční nároky dle 
zákona č. 229/1991 Sb. nebo dle zákona č. 243/1992 Sb. 

 
K bodu 3. Vašeho dotazu: 

- Ve vztahu k pozemkům v jednotlivých k. ú. na okrese Tachov uvedeným ve Vaší žádosti 
ze dne 7. 2. 2018 sdělujeme následující: 
Z dostupných informací, které má Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, k dnešnímu dni 
k dispozici, je celý pozemek parc. č. 3824 k. ú. Stráž u Tachova dle ÚP určen 
pro zastavění veřejně prospěšnou stavbou - vysokorychlostní trasou VR1 Praha - Norimberk 
(v ÚP Městyse Stráž vymezeno jako územní rezerva – koridor š. 600 m), část pozemku parc. 
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č. 438/3 k.ú. Bor u Tachova (v ÚP Boru u Tachova vymezena pro veřejně prospěšnou stavbu 
- přeložka silnice II/195 – ve výkresu veřejně prospěšných staveb ÚP Bor označeno jako koridor 
VD 4), dále část pozemku parc.č. EN 826/25 k.ú. Studánka u Tachova a část pozemku parc. 
č. 302/10 k. ú. Studánka u Tachova (doloženo sdělením Obce Studánka ze dne 3. 6. 2016), 
jsou určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou. Z uvedeného důvodu jsou vyloučeny 
z převodu ve smyslu § 6 odst. 1 písm. b) zákona o SPÚ.  
 
Ostatní pozemky na okrese Tachov uvedené v žádosti ze dne 7. 2. 2018 nejsou vyloučeny 
z převodu ve smyslu § 6 odst. 1 písm. b) zákona o SPÚ.  
 
Ve věci přikládáme kopie jednotlivý žádostí SPÚ o vyjádření příslušného úřadu územního 
plánování na okrese Tachov k převoditelnosti ve Vaší žádosti specifikovaných pozemků 
ve smyslu ust. § 6 odst. 1 písm. b) zákona o SPÚ a kopie sdělení jednotlivých úřadu územního 
plánování na okrese Tachov k převoditelnosti těchto pozemků ve smyslu ust. § 6 odst. 1 písm. 
b) zákona o SPÚ.  
Dalšími Vámi požadovanými doklady v současné době nedisponujeme. 

 
- Ve vztahu k pozemkům v jednotlivých k. ú. na okrese Domažlice a na okrese Klatovy 

uvedeným ve Vaší žádosti ze dne 7. 2. 2018 sdělujeme následující 
 

K jednotlivým k. ú. přikládáme přehledy prověření daných pozemků dle § 6 odst. 1 písm. b), 
u vyloučených pozemků taktéž vyjádření dané instituce. 

 
 
K bodu 4. Vašeho dotazu: 
 

- Ve vztahu k pozemkům v jednotlivých k. ú. na okrese Tachov uvedeným ve Vaší žádosti 
ze dne 7. 2. 2018 sdělujeme následující: 

 
Pozemky v dále uvedených katastrálních územích: 
k. ú. Chodová Planá – tj. pozemek parc. č. 3678 a parc. č. 3758; k.ú. Málkovice – tj. pozemek 
parc. č. 60/12 a parc. č.475; k. ú. Pavlův Studenec 2   - tj. pozemek parc. č.1145/1, k. ú 
Tachov -  tj. pozemek parc. č 3254/1, parc. č. 3254/4 a parc. č. 3292/3; k. ú. Bor u Tachova  - 
tj. pozemek parc. č. 438/3; k. ú. Stráž u Tachova – tj. pozemek parc. č. 3706, parc. č. 3720, 
parc. č. 3770, parc. č. 3774, parc. č. 3824 a parc. č. 4218; k.ú. Dlouhý Újezd  -  pozemek parc. 
č. 1526, nebyly vyloučeny z převodu podle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 503/2012 
Sb., v planém znění. 
 
Pozemek parc. č. 984/1 k.ú. Kundratice u Přimdy byl vyloučen, ale ve schváleném PSZ 
s výměrou není počítáno, návrh KoPÚ dosud nebyl zpracován. 
Část pozemku parc. č. 302/10 k.ú. Studánka u Tachova byla vyloučena, návrh PSZ a KoPÚ 
dosud není zpracován. 
Pozemek parc. č. EN 826/26  k.ú. Studánka u Tachova je v obvodu KoPÚ, nebyl vyloučen. 
Pozemek parc. č. 1523 a parc. č. 1552 v k.ú. Dlouhý Újezd je určen dle § 6 odst. 1 písm. c) 
zákona o SPÚ pro výstavbu polních cest a na provedení technických, 
vodohospodářských a ekologických opatření – konkrétně je navrženo protierozní opatření 
(ochranné zatravnění), pozemky nebyly vyloučeny. 

- Ve vztahu k pozemkům v jednotlivých k. ú. na okrese Klatovy uvedeným ve Vaší žádosti 
ze dne 7. 2. 2018 sdělujeme následující: 

 



 

V  k. ú. Třebíšov byly dokončeny pozemkové úpravy (31. 3. 2003). Ostatní pozemky 
uvedené ve  Vaší žádosti ze dne 7. 2. 2018, evidované na LV 10002 pro okres Klatovy, nebyly 
dle § 6 odst. 1 písm c) zákona o SPÚ použity na společná zařízení ani na ně nejsou 
určeny.  

 
- Ve vztahu k pozemkům v jednotlivých k. ú. na okrese Domažlice uvedeným ve Vaší 

žádosti ze dne 7. 2. 2018 sdělujeme následující: 
 

Pozemky po KoPÚ v k. ú. Nemanice, Železná u Smolova, Hájek u Všerub uvedené 
ve Vaší žádosti ze dne 7. 2. 2018 nejsou vyloučeny z převodu podle ust. § 6 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 503/2012 Sb. v planém znění; 
Pozemky v těchto katastrálních územích: k. ú. Mnichov, Novosedly u Nemanic, Hvožďany 
u Poběžovic, Lísková u Nemanic, Lučina u Nemanic, Bělá nad Radbuzou, Čečín, Nový 
Spálenec, Starý Spálenec, Pomezí na Šumavě, Luženičky a Myslív u Všerub, uvedené 
ve Vaší žádosti ze dne 7. 2. 2018, 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 budou 
tyto pozemky potřebné pro pozemkové úpravy – budou použity na společná zařízení. 
 

Pro pozemky v k. ú. Šibanov, Šidlákov, Hora Svatého Václava, Načetín u Drahotína, Drahotín, 
Železná u Smolova, Újezd Svatého Kříže, Bělá nad Radbuzou, Novosedly u Rybníku, Smolov, 
Bystřice u Bělé nad Radbuzou, Doubravka a Pleš, uvedené ve Vaší žádosti ze dne 7. 2. 2018, 
přikládáme kopie jednotlivých sdělení Pobočky Domažlice, podle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona 
o SPÚ. Každé z přiložených sdělení obsahuje přehlednou tabulku pozemků. S ohledem na skutečnost, 
že ve všech přiložených sděleních je v tabulkách u  jednotlivých pozemků ve sloupci „pozemek je 
z převodu vyloučen podle písm c)“ uvedeno slovo „NE“, pozemky nejsou vyloučeny z převodu podle 
ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 503/2012 Sb., v planém znění.  
Pozemky, které budou potřebné pro pozemkové úpravy – budou použity na společná zařízení, jsou 
v příslušných kolonkách tabulek označeny slovem „ANO“. 

 
 

K bodu 5. Vašeho dotazu: 
 

- Ve vztahu k pozemkům na okrese Tachov uvedeným ve Vaší žádosti ze dne 7. 2. 2018 
sdělujeme následující: 
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. 

 
- Ve vztahu k pozemkům v jednotlivých k. ú. na okrese Domažlice a na okrese Klatovy 

uvedeným ve Vaší žádosti ze dne 7. 2. 2018 sdělujeme následující 
 

K jednotlivým k. ú. přikládáme přehledy prověření daných pozemků dle § 6 odst. 1 písm. d). 
Pokud v přehledu není tento údaj vyplněn, znamená to, že se nám dosud nevrátilo vyjádření 
z Ministerstva financí. 

 
 
K bodu 6. Vašeho dotazu: 

 
Pozemky specifikované ve Vaší žádosti ze dne 7. 2. 2018, nejsou ve smyslu ust. § 6 odst. 1 písm. 
e) zákona o SPÚ, zemědělskými pozemky ve vojenských újezdech. 
 



 

 
K bodu 7. Vašeho dotazu: 
 

- Pozemky v jednotlivých k. ú. na okrese Tachov, specifikované ve Vaší žádosti ze dne 
7. 2. 2018, 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.  

 
- Pozemky v jednotlivých k.ú. na okrese Domažlice, specifikované ve Vaší žádosti ze dne 

7. 2. 2018, 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.  

 
Pozemky v k.ú. Načetín u Drahotína 
parc. č. 182, 187/8, 187/9, 187/15 a 187/16 jsou dle sdělení MŽP schváleny k převodu 
na AOPK ČR – v tuto chvíli nám nebrání v převodu pozemku, 
 
parc. č. 187/4 a 187/5 leží dle sdělení MŽP na území PP Hvožďanská Louka – nutno požádat 
MŽP o souhlas s převodem (dle zák. č. 114/1992 Sb., § 36), 
 
parc. č. 180/8 a 180/9 leží dle sdělení MŽP v ochranném pásmu PP Hvožďanská Louka 
(ÚSOP 1595) – v zák. č. 114/92 Sb. není specifikovaná povinnost žádat u těchto pozemků 
o souhlas s převodem – pozemky jsou převoditelné. 
 

- Pozemky v jednotlivých k.ú. na okrese Klatovy, specifikované ve Vaší žádosti ze dne 
7. 2. 2018, 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 8. Vašeho dotazu:  
Pozemky v jednotlivých k.ú. na okrese Klatovy netvoří rezervu státních pozemků ve smyslu ust. 
§ 6 odst. 1, písm. g) zákona o SPÚ. 
Pozemky v jednotlivých k.ú. na okrese Domažlice netvoří rezervu státních pozemků ve smyslu ust. 
§ 6 odst. 1, písm. g) zákona o SPÚ. 
Pozemky v jednotlivých k.ú. na okrese Tachov netvoří rezervu státních pozemků ve smyslu ust. 
§ 6 odst. 1, písm. g) zákona o SPÚ. 
 
 
K bodu 9. a 13. Vašeho dotazu  
U níže uvedených katastrálních území a specifikovaných pozemků jsou u zdejšího úřadu evidovány 
nárokové žádosti dle § 11 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb. (vždy se jedná o převod celých pozemků):  
     
k. ú. Šibanov - parc.č. 33 KN, výměrou 1928 m2 
k. ú. Železná u Smolova - parc. č. 2385 KN, výměrou 4207m2 
k. ú. Újezd Svatého Kříže – parc. č. 423 KN, výměrou 3956m2 
k. ú. Novodedly u Rybníku – parc. č. 375 KN, výměrou 906m2 
                                             parc. č. 395/1 KN, výměrou 4085m2 
                                             parc. č. 484 KN, výměrou 111m2 
                                             parc. č. 610 KN, výměrou 2363m2 



 

                                             parc. č. 612 KN, výměrou 453m2 
                                             parc. č. 646 KN, výměrou 270m2 
k.ú. Smolov - parc.č. 745 KN, výměrou 900m2 
k.ú. Bystřice u Bělé nad Radbuzou - parc.č. 1096/6 KN, výměrou 5069m2 
                                                           parc.č. 1171/3 KN, výměrou 388m2    
 
U níže uvedených katastrálních území a specifikovaných pozemků jsou u zdejšího úřadu uplatněny 
žádosti obce ve smyslu ust. §7 zákona č. 503/2012 Sb. (vždy se jedná o převod celých pozemků): 
       
k.ú. Hora Svatého Václava - parc. č. 148/5 KN, výměrou 262m2 
k.ú. Načetín - parc. č. 36 KN, výměrou 78m2 

                     p.č. 633 KN, výměrou 191m2 
 
Pro ostatní pozemky uvedené ve Vaší žádosti ze dne 7. 2. 2018 zdejší úřad neeviduje žádné nárokové 
žádosti.  

 
K bodu 10. Vašeho dotazu 
Ve vztahu k pozemkům uvedeným ve Vaší žádosti ze dne 7. 2. 2018 sdělujeme následující: 

Pozemky nebyly zařazeny do probíhající veřejné nabídky. 
 

 
K bodu 11. Vašeho dotazu: 

- Ve vztahu k pozemkům uvedeným ve Vaší žádosti ze dne 7. 2. 2018 sdělujeme 
následující: 
 
Pozemky v k. ú. Třebíšov, k. ú. Mnichov u Poběžovic, k. ú. Nemanice, k. ú. Novosedly 
u Nemanic, k. ú. Hvožďany u Poběžovic, k. ú. Lísková u Nemanic, k. ú. Hyršov, k.ú. Lučina 
u Nemanic, k. ú. Železná u Smolova, k. ú. Chodová Planá, k. ú. Kundratice u Přimdy, k. ú. 
Málkovice, k. ú. Pavlův Studenec 2, k. ú. Studánka u Tachova, k. ú. Dlouhý Újezd, k. ú. Tachov, 
k. ú. Málkov u Přimdy, k. ú. Bor u Tachova, k. ú. Stráž u Tachova, k. ú. Bělá nad Radbuzou, 
k. ú. Čečín, k. ú. Nový Spálenec, k. ú. Starý Spálenec, k. ú. Pomezí na Šumavě, k. ú. Hájek 
u Všerub, k. ú. Luženičky, k. ú. Myslív u Všerub, které jsou specifikované na straně 1 - 6 žádosti 
jsou předmětem žaloby vedené u Okresního osudu v Domažlicích, sp. zn. 3 C 135/2016. 
 
Pozemky v k. ú. Šibanov, k.ú. Šidlákov, k. ú. Hora Sv. Václava, k. ú. Načetín u Drahotína, k. ú. 
Drahotín, které jsou specifikované na straně 6-8 žádosti jsou předmětem žaloby vedené 
u Okresního osudu v Domažlicích, sp. zn. 7 C 169/2017. 
 
Pozemky v k. ú. Železná u Smolova, k. ú. Újezd Svatého Kříže, k. ú. Bělá nads Radbuzou, k. ú. 
Novosedly u Rybníku, k. ú. Smolov, k. ú. Bystřice u Bělé nad Radbuzou, k. ú. Doubravka u Bělé 
nad Radbuzou, k. ú. Pleš, které jsou specifikované na straně 8 - 10 žádosti jsou předmětem 
žaloby vedené u Okresního osudu v Domažlicích, sp. zn. 3 C 12/2018. 

 
 
 
 
K bodu 12. Vašeho dotazu: 

 
Pozemky v k. ú. Třebíšov, k. ú. Mnichov u Poběžovic, k. ú. Nemanice, k.ú. Novosedly 
u Nemanic, k. ú. Hvožďany u Poběžovic, k. ú.Lísková u Nemanic, k. ú. Hyršov, k. ú. Lučina 



 

u Nemanic, k. ú. Železná u Smolova, k.ú. Chodová Planá, k.ú. Kundratice u Přimdy, k. ú. 
Málkovice, k .ú. Pavlův Studenec 2, k. ú. Studánka u Tachova, k. ú. Dlouhý Újezd, k.ú. Tachov, 
k. ú. Málkov u Přimdy, k. ú. Bor u Tachova, k. ú. Stráž u Tachova, k. ú. Bělá nad Radbuzou, 
k. ú. Čečín, k. ú. Nový Spálenec, k. ú. Starý Spálenec, k. ú. Pomezí na Šumavě, k. ú. Hájek 
u Všerub, k. ú. Luženičky, k. ú. Myslív u Všerub, které jsou specifikované na straně 1 - 6 žádosti 
jsou dotčeny nařízením o předběžném opatření – předběžné opatření nařízeno Usnesením 
Okresního soudu v Domažlicích 3 C 135/2016 ze dne 23. 8. 2016, právní účinky zápisu ke dni 
26. 8. 2016. 
 
Pozemky v k. ú. Šibanov, k. ú. Šidlákov, k. ú. Hora Sv. Václava, k. ú. Načetín u Drahotína, k. ú. 
Drahotín, které jsou specifikované na straně 6-8 žádosti jsou dotčeny nařízením o předběžném 
opatření – předběžné opatření nařízeno Usnesením Okresního soudu v Domažlicích 7 C 
169/2017-54 ze dne 14. 9. 2017, právní účinky zápisu ke dni 15. 9. 2017. 
 
Pozemky v k. ú. Železná u Smolova, k. ú. Újezd Svatého Kříže, k. ú. Bělá nads Radbuzou, k. ú. 
Novosedly u Rybníku, k. ú. Smolov, k.ú. Bystřice u Bělé nad Radbuzou, k. ú. Doubravka u Bělé 
nad Radbuzou, k. ú. Pleš, které jsou specifikované na straně 8 - 10 žádosti jsou dotčeny 
nařízením o předběžném opatření – předběžné opatření nařízeno Usnesením Okresního 
soudu v Domažlicích 3 C 12/2018 – 83 ze dne 22. 1. 2018, právní účinky zápisu ke dni 
24. 1. 2018. 

 
K bodu 14. Vašeho dotazu: 
Nejsou nám známy jiné důvody, které by bránily převodu pozemků uvedených ve Vaší žádosti ze dne 
7. 2. 2018. 
 
 
S pozdravem 
 

 

 

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

 Ing. Jiří Papež 

 ředitel Krajského pozemkového úřadu 

 pro Plzeňský kraj 

 

 

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

 

 

Přílohy: dle textu 


