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U S N E S E N Í 
 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava (dále jen 
„pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ust. § 2 odst. 6 zákona č. 503/2012 Sb., 
o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

 
rozhodl 

 
podle ustanovení §  38 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „správní řád“) takto: 

 
Panu Zdeňkovi Hejskovi,  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  se odepírá  nahlížet do spisu  
sp. zn. 2RP17903/2017-520201 vedeného ve věci žádosti pana Filipa Zejdy, XXXXXXXXX a  paní 
Vlasty Zvolánkové, XXXXXXXXXX. 
 
 

O D Ů V O D N Ě N Í 
 
Dne 12. 6. 2018 obdržela pobočka žádost pana Zdeňka Hejska, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Obsahem jeho žádosti bylo poskytnutí informací 
a kopií písemností ze spisu sp. zn. 2RP17903/2017-520201 vedeného ve věci žádosti pana  Filipa 
Zejdy, XXXXXXXXXX a  paní Vlasty Zvolánkové, XXXXXXXXXX o revizi katastrální hranice mezi 
k.ú. Šimanov a Zbilidy. Jedinými účastníky tohoto správního řízení byly výše uvedení žadatelé.  
 
Dne 14. 6. 2018 pobočka písemně sdělila panu Zdeňkovi Hejskovi, že žádost o poskytnutí informace 
dle zákona č. 106/1999 Sb. není svým obsahem žádostí dle výše citovaného zákona, ale ve své 
podstatě se jedná o problematiku pořizování kopií ze správního spisu, která přímo souvisí s právem 
nahlížení do spisu. Z důvodu, že v ust. § 38 odst. 1 správního řádu je jasně uvedeno, že právo nahlížet 
do spisu mají účastníci správního řízení a jejich zástupci, což pan Zdeněk Hejsek není, byla jeho žádost 
označena pobočkou za bezpředmětnou.  

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga2f6njqgaxhazrugy
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga2f6njqga
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V souladu s ust. § 38 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu se tak odepírá panu Zdeňkovi 
Hejskovi, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, právo nahlížení do výše uvedeného spisu č. 2RP17903/2017-
520201 vedeného ve věci žádosti pana Filipa Zejdy, XXXXXXX a paní Vlasty Zvolánkové, XXXXXXXXX. 
Důvodem pro odepření tohoto práva je jednak ta skutečnost, že pan Zdeněk Hejsek nebyl účastníkem 
správního řízení ve věci žádosti výše uvedených žadatelů a dále i skutečnost, že pan Zdeněk Hejsek 
neprokázal vážný právní zájem nebo jiný vážný důvod (viz. ust. § 38 odst. 2 citovaného zákona), který 
by mu umožňoval do předmětného spisu nahlížet a pořizovat kopie tohoto spisu. 
 
 
 
Poučení o opravném prostředku: 
 
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání k ústředí Státního 
pozemkového úřadu, a to prostřednictvím Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina, Pobočky 
Jihlava. 
 
Odvolání nemá podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. 

  

 

 

  

  

  

  
  
  
 Ing. Jaroslav Čermák 

vedoucí Pobočky Jihlava 
Státní pozemkový úřad 

  
 


