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VYJÁDŘENÍ K ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACE PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. 
 
Vážený pane doktore, 
 
k Vaší žádosti o poskytnutí úplných informací, o něž jste žádal ve své žádosti o poskytnutí 
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 
12. června 2018, sdělujeme následující: 
 
S odvoláním na informace odeslané zdejším úřadem do datové schránky ID fwahkgq 
(tj  datové schránky žadatele JUDr. Jiřího Hartmanna), doručené dne 2. července 2018, 
tj. informace, které Vám byly poskytnuty zdejším úřadem pod zn. SZ SPU 280871/2018/2 
k Vaší žádosti ze dne 12. června 2018, opětovně sdělujeme tyto, již dříve poskytnuté 
informace: 
 
Dle námi dostupných sdělení příslušných institucí jsou části pozemků parc. č. 1870/2 a 1896/5, 
oba v k. ú. Domažlice, vyloučeny z převodu ve smyslu ust. § 6 odst. 1 písm b) zákona o SPÚ 
(pozemky jsou určeny územním plánem k zastavění veřejně prospěšnou stavbou dopravní 
infrastruktury). K uvedenému Vám byla poskytnuta kopie sdělení MěÚ Domažlice sp. zn. 
OVÚP-2474/2018 ze dne 23. 2. 2018. 
Rozhodnutí o umístění stavby, geometrický plán ani jiné mapové podklady s vyznačením částí 
výše uvedených pozemků určených k zastavění touto veřejně prospěšnou stavbou dopravní 
infrastruktury předloženy nebyly. 
 
Dále opětovně sdělujeme, že dle námi dostupného a Vám  již dříve v kopii poskytnutého 
sdělení MěÚ Poběžovice, odbor výstavby a životního prostředí ze dne 28. 12. 2017, jsou části 
pozemků parc. č. 1681/33 a 1692, oba v k.ú. Pleš, vyloučeny z převodu ve smyslu ust. § 6 
odst. 1 písm b) zákona o SPÚ, neboť jsou částečně zastavěny komunikací. K uvedenému Vám 
byla poskytnuta kopie výše uvedeného sdělení MěÚ Poběžovice a kopie sdělení OÚ Bělá 
nad Radbuzou ze dne 5. 12. 2017. Geometrický plán pro vymezení komunikací zastavěných 
částí pozemků předložen nebyl. 
 
Dále opětovně sdělujeme, že dle námi dostupných sdělení příslušných institucí pozemky 
310/10 a 310/13 oba v k.ú. Hostouň u Horšovského Týna nejsou vyloučeny z převodu 
ve smyslu ust. §6 odst. 1 písm b) zákona o SPÚ. 
 
S pozdravem 
Ing. Jiří Papež 
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj 
 

JUDr. Jiří Hartmann 

Sokolovská 5/49 

186 00 Praha 8 – Karlín 
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Na vědomí: SPÚ, Odbor zastupování státu a legislativy – interně 
 


