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Váš dopis zn.: Plz/K/1 
Ze dne: 12. června 2018 
Naše značka: SPU 280871/2018/Su 
Spis. značka:       ZN SZ SPU 280871/2018/2 
Vyřizuje.:  Ing. Monika Suchá 
  
Tel.:  702 126 665 
   
ID DS:  z49per3 

Datum:  28. 6. 2018 

 
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 12. června 2018, sdělujeme následující: 
 
K bodu 1. Vaší žádosti: 
Sdělujeme, že zdejší úřad neeviduje k nemovitostem uvedeným ve Vaší žádosti ze dne 
12.  června 2018 výzvy oprávněných osob na vydání pozemků dle zákona č. 428/2012 Sb. 
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 12. června 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 katastrálním území Domažlice, Klenčí pod Čerchovem, Postřekov, Hostouň 
u Horšovského Týna, Horoušany u Hostouně, Pleš a Tachov 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 pozemky uvedené Vaší žádosti ze dne 12. června 
2018 nejsou vyloučeny z převodu podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 503/2012 Sb. v planém 
znění. 
 
K bodu 4 Vaší žádosti: 
Sdělujeme, že v katastrálním území Domažlice probíhá řízení o komplexních pozemkových 
úpravách, které je nyní ve fázi návrhu plánu společných zařízení - pozemky uvedené ve Vaší 
žádosti pod bodem a) 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 tomto 
katastrálním území, jsou potřebné pro pozemkové úpravy – jsou použity na společná zařízení. 
V katastrálním území Klenčí pod Čerchovem je již schválen návrh komplexních pozemkových 
úprav rozhodnutím č.j. SPU 002573/2018 ze dne 29.1.2018, které v příloze zasíláme. 
Pozemky uvedené ve Vaší žádosti pod písmenem b) byly použity na společná zařízení. Tzn., 
že pozemky v k.ú. Klenčí pod Čerchovem uvedené v žádosti ze dne 12. 6. 2018 jsou vyloučeny 
z převodu dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 503/2012 Sb. 
Pozemky v k.ú. Postřekov, Hostouň u Horšovského Týna a Horoušany u Hostouně, uvedené 
ve Vaší žádosti ze dne 12. června 2018 pod písm. c), d) a e), nejsou vyloučeny z převodu dle 
§ 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 503/2012 Sb., ale s ohledem na malou 
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výměru státní půdy v těchto katastrálních územích budou tyto pozemky potřebné 
pro pozemkové úpravy – budou použity na společná zařízení. 
Pozemky parc. č. 24, 65/1, 70, 71, 1692, 1870, 1871, 1872 a 1947 v k.ú. Pleš nejsou vyloučeny 
z převodu dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 503/2012 Sb. 
Pozemky parc. č. 91/5, 95/2, 1199/3, 1199/4, 1199/5, 1681/33 v k.ú. Pleš nejsou sice 
vyloučeny z převodu dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 503/2012 Sb., ale budou potřebné 
pro pozemkové úpravy – budou použity na společná zařízení. 
 
K bodu 3., 5. a 7. Vaší žádosti: 
Sdělujeme, že dle námi dostupných sdělení příslušných institucí pozemky parc.č. 1107, 1111, 
1405/49, 1405/71, 1421, 1537/12, 1537/18, 1537/19, 1537/20, 1642/4, 1642/15, 1734/3, vše 
v k.ú. Domažlice nejsou vyloučeny z převodu ve smyslu ust. § 6 písm. b), d) a f) zákona o SPÚ. 
 
Pozemky parc.č. 1870/2 a 1896/5 oba v k.ú. Domažlice jsou dle vyjádření města určeny 
k zastavění veřejně prospěšnou stavbou – přeložka silnice I/22 – severní (koridor dopravní 
infrastruktury je ve výřezu ÚP města označen jako D5 – kompletní ÚP je dostupný 
na webových stránkách města). 

 
 
Pozemky v k. ú. Klenčí pod Čerchovem uvedené ve Vaší žádosti ze dne 12. června 2018 
pod písm. b) nejsou vyloučeny z převodu ve smyslu ust. § 6 odst. 1 písm. b), d) a f) zákona 
o SPÚ. 
Současně s uvedeným sdělujeme, že MŽP ve věci upozornilo na skutečnost, že pozemky 
parc. č. 1479/238, 1479/243, 1479/244, 1479/245 a 1479/251 leží v přírodní rezervaci 
Postřekovské rybníky. 
 
Pozemky parc.č. 606/33, 838/3, 1217/5, 1441/6, 2226/17, 2269/3, 2664/28, 2807/1, 2807/10, 
2933/21, 2933/33, 3099, 2807/14, 2872/1 a 2883 vše v  k. ú. Postřekov nejsou vyloučeny 
z převodu ve smyslu ust.  § 6 odst. 1 písm. b), d) a f) zákona o SPÚ. 
Současně s uvedeným sdělujeme, že pozemky parc. č. 2807/14, 2872/1 a 2883 v k.ú. 
Postřekov se dle vyjádření obecního úřadu nachází v zastavitelném území obce, které je v ÚP 
vymezeno jako skanzen – účelová plocha pro umístění historických objektů venkovského 
a lidového stavitelství nebo jejich replik. 
 
Pozemky parc.č. 310/10, 310/13, 422, 696/1, 934 v k.ú. Hostouň u Horšovského Týna nejsou 
vyloučeny z převodu ve smyslu ust. § 6 odst. 1 písm. b), d) a f) zákona o SPÚ.  
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Pozemek parc.č. 219/2 v k.ú. Horoušany u Hostouně není vyloučen z převodu ve smyslu ust. 
§ 6 odst. 1 písm. b), d) a f) zákona o SPÚ.  
 
Pozemky parc.č. 24, 65/1, 70, 71, 91/5, 95/2, 1199/3, 1199/4, 1199/5, 1870, 1871, 1872 a 1947 
v k.ú. Pleš nejsou vyloučeny z převodu ve smyslu ust. § 6 odst. 1 písm. b), d) a f) zákona 
o SPÚ.  
Pozemek parc. č. 1681/33 a část pozemku parc. č. 1692 v k.ú. Pleš jsou dle vyjádření 
obecního i stavebního úřadu vyloučeny z převodu z důvodu existence stávající místní 
komunikace. 
 
Pozemek parc. č. 2762 v k.ú. Tachov (jeho část) je dle vyjádření města určena k zastavění 
navrženou veřejně prospěšnou stavbou dopravní infrastruktury – obchvat Tachova (přeložka 
sil. II/1999 severovýchodním obchvatem Tachova). Koridor stavby je vymezen v ÚP města – 
ve výřezu ÚP označen jako D1. Kompletní ÚP je dostupný na webových stránkách města:   

 
 
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 uvedené ve Vaší žádosti ze dne 12. června 2018, ani jejich části, 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 12. června 2018 netvoří rezervu 
státních pozemků ve smyslu ust. § 6 odst. 1, písm. g) zákona o SPÚ. 
 
K bodu 9. Vaší žádosti: 
Sdělujeme, že na pozemky uvedené ve Vaší žádosti ze dne 12. června 2018 nebylo třetí 
osobou uplatněno právo na nárokový převod. 
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K bodu 10. Vaší žádosti: 
Sdělujeme, že pozemky uvedené ve Vaší žádosti ze dne 12. června 2018 pozemky uvedené 
ve Vaší žádosti ze dne 12. června 2018 nebyly zařazeny do probíhající veřejné nabídky. 
 
K bodu 11. a 12. Vaší žádosti: 

Sdělujeme, že zdejší úřad eviduje, že pozemky jsou předmětem soudního sporu 
vedeného u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 9 C 125/2017 a nakládání 
s majetkem je omezeno nařízením předběžného opatření (uvedené omezení je 
vyznačeno v evidenci katastru nemovitostí).  
 
K bodu 13 Vaší žádosti:  
Sdělujeme, že k pozemkům uvedeným ve Vaší žádosti ze dne 12. června 2018 nebyly 
uplatněny žádosti obce o převod ve  smyslu ust. § 7 nebo ust. § 10 zákona o SPÚ. 
 
K bodu 14. Vaší žádosti: 
Sdělujeme, že nám nejsou známy jiné důvody, které by bránily převodu pozemků. 
Současně upozorňujeme, že dle vyjádření stavebního úřadu se na pozemku parc. č. 2762 
v k. ú. Tachov nachází zkolaudovaná vzdušná distribuční síť (věcné břemeno zřízení 
a provozu vedení ošetřeno SoVB  č. 1002C14/31 a vyznačeno v KN). 
Dále sdělujeme, že pozemky parc. č. 310/10 a 310/13 v k. ú. Hostouň u Horšovského Týna se 
dle sdělení obce nachází v zastavitelné ploše obce, v zóně pro bydlení – individuální bytová 
výstavba. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Ing. Jiří Papež 
ředitel  
Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj 
 
 
 
Přílohy: 

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


