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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Státní pozemkový úřad obdržel dne 15.05.2018 Vaši žádost o poskytnutí informace dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), která je zaevidována pod č. j. SPU 235092/2018. 
 
Předmětem Vaší žádosti je poskytnutí informace o možnosti odkoupení pozemku KN p.č. 
524/6 v katastrálním území Buchlovice – orná půda, o výměře 383 m², zapsaném na listu 
vlastnictví č. 10002. V žádosti uvádíte, že je společnost TUFÍR, spol. s r.o. vlastníkem 
sousedícího pozemku KN p.č. 524/1 v katastrálním území Buchlovice, a že má Vaše 
společnost zájem využít pozemky, které v této lokalitě vlastní, pro výstavbu malého sídliště 
rodinných a bytových domů.  
 
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Vám poskytuje v souladu s 
ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. požadované informace. 
 
   
Dle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých 
souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 503/2012 Sb.“), společnosti 
TUFÍR, spol. s r.o. nevzniká k pozemku KN p.č. 524/6 v katastrálním území Buchlovice 
žádný nárokový převod. 
 
Pozemek KN p.č. 524/6 v k.ú. Buchlovice byl v souladu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 
503/2012 Sb. zahrnut do rezervy státní půdy, a proto je v tomto případě možné žádat pouze 
o směnu pozemku.  
Směny jsou realizovány za účelem zemědělské činnosti, investiční činnosti, případně pro jiný 
účel. Navrhovatel směny nabízí vhodný, zemědělsky obdělávaný pozemek, který je určen 
územním plánem pro zemědělskou činnost. 
 
V případě, kdy je navrhovatelem požadován pozemek za účelem investiční činnosti ke 
komerčním účelům, je nutné nabídnou do směny pozemek o dvojnásobné výměře než jakou 
má pozemek požadovaný. V případě záměru investiční činnosti pro vlastní potřebu (např. 
garáž, komunikace, rodinný dům) bude výměra nabízeného pozemku o 50 % větší. 
 
Žádost o směnu pozemku je podávána na místně příslušný krajský pozemkový úřad, který 
v rámci přípravy směny pozemky ve vlastnictví státu nejprve majetkoprávně prověřuje 
z hlediska možných překážek v převodu. 
Následně jsou podklady připravené pro směnu předány na ústředí Státního pozemkového 
úřadu, kde je návrh směny předběžně projednán. V případě, že je směna předběžně 
schválena, přistupuje Státní pozemkový úřad k zadání znaleckých posudků na pozemky 
požadované i nabízené do směny. 

    
   Datová schránka 
 
   TUFÍR, spol. s r.o. 
   Ing. Lubomír Šlosar, jednatel společnosti 
   Na Drahách 881 
   686 04  Kunovice 
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Pozemek ve vlastnictví státu je oceňován cenou v místě a čase obvyklou. Pozemek ve 
vlastnictví žadatele cenou dohodnutou, vycházející z ocenění dle § 28a zákona o půdě, tj. 
v cenách platných ke dni 24. 6. 1991. Cenový rozdíl hradí žadatel. Smlouva je následně 
uzavírána ředitelem Sekce majetku státu Státního pozemkového úřadu. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
(otisk úředního razítka) 
……………………………. 
Ing. Mlada Augustinová v. r.  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj 
Státního pozemkového úřadu 


