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Sdělení k žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím  
 
 
Vážený pane,  
 
na základě Vaší žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o svobodném p ístupu 
k informacím“), doručené dne 12. 6. 2018, ve které jste požadoval následující informace, Vám 
sdělujeme:  
 

 

1. Co se stalo, když PÚ neuvědomil oprávněnou osobu o nezaevidování nároku 

občana? Když nárok nezaevidoval? 

 

Na ízení o navrácení restitučního majetku dle zákona č. 229/1991 Sb. (dále jen zákon o půdě) 
nelze vztáhnout znění občanského zákoníku platného ke dni účinnosti zákona o půdě, neboť 
se na tato ízení nevztahuje.  Zákon č. 40/1964 Sb. upravuje občanskoprávní vztahy, p ispívá 
k naplňování občanských práv a svobod, zejména ochrany osobnosti a nedotknutelnosti 
vlastnictví. Občanský zákoník dále upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob, 
majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem, jakož i vztahy vyplývající z práva na ochranu 
osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony. 

ízení dle zákona o půdě je ízením správním, tj. je t eba postupovat podle zákona, který 
takový postup upravuje. Ke dni účinnosti zákona o půdě byl tímto zákonem zákon č. 71/1967 
Sb., který upravoval postup v ízeních, v němž o právech, právem chráněných zájmech nebo 
povinnostech občanů a organizací rozhodují v oblasti státní správy národní výbory, 
ministerstva a jiné úst ední orgány státní správy, orgány Slovenské národní rady a jiné orgány 
státní správy. Podle tohoto zákona postupovaly také orgány státních organizací, jestliže jim 
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zákon svě il rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech občanů 
a organizací v oblasti státní správy. 
Ve smyslu ust. § 18 správního ádu se ízení zahajuje na návrh účastníka ízení nebo z 
podnětu správního orgánu. ízení bylo zahájeno dnem, kdy podání účastníka ízení došlo 
správnímu orgánu p íslušnému ve věci rozhodnout. Pokud se ízení zahajuje z podnětu 
správního orgánu, je ízení zahájeno dnem, kdy tento orgán učinil vůči účastníku ízení první 
úkon. 
Ve smyslu ust. § 19 správního ádu podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu 

anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, 
že podání je do 3 dnů doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí 
technických prost edků, zejména prost ednictvím dálnopisu, telefaxu nebo ve ejné datové sítě 
bez použití zaručeného elektronického podpisu. 
 

Z výše uvedeného je tedy patrné, že samotné ústní podání nemohlo postačovat k uplatnění 
restitučního nároku dle zákona o půdě. 
 

 

2. Na základě jakého právního úkonu přešel rybník do majetku ČR? 

 

Na stát nep ešel „rybník“, ale závlaha a vodní nádrž Police-Klopina, včetně p íslušenství, a to 
Kolaudačním rozhodnutím ze dne 18. 12. 1989  pro Státní meliorační správu. Důvod 
p echodu na stát – vlastní investiční výstavba. Státní meliorační správa, s.p.  byla podnikem 
za azeným k 25. 11. 1993 do privatizace. Závlaha byla vybudována v letech 1978-1980, 

rozší ena v roce 1989 a sestává se z objektů čerpací stanice, technologie, trafa, trubních 
adů, odběrného objektu, p íjezdové komunikace a vodní nádrže.  

Zápisem  o fyzickém  p edání stavby vodního díla ze dne 26. 06. 1997 byla závlaha p edána  
ZD Úsovsko se sídlem v Klopině v souladu s kupní smlouvou č. 127/96 ze dne 29. 05. 1997 
s účinností k 01. 06. 1997, na základě rozhodnutí o privatizace a usnesení vlády ČR č. 345 
ze dne 19. června 1996. P edány byly  pouze stavby, neboť pozemky pod stavebními objekty 
nebyly p edmětem privatizace. 
 

 

3. Restituční žádost občana — oprávněné osoby nebyla ukončena vydáním rozhodnutí, 
když „stát" tvrdil, že vlastní rybník, ale nedoložil to výpisem z katastru nemovitostí, ani 
nedoložil to žádnou listinou. Jak přešel rybník z vlastnictví občana na stát?  

Na tuto otázku jsme odpověděli v bodě 2.  
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4. Došlo obnovou nezrušeného rybníka, který byl stále evidován v pozemkové mapě a 
nebyl v úřední evidenci ONV veden, jako rybník zrušený, kdy obnovený rybník je na 
stejném místě, ke vzniku nové stavby? 

Jak v této věci rozhodují soudy? 

Nedokážeme posoudit, jak v těchto situacích rozhodují soudy. Jednalo by se v tomto p ípadě 
o vytvá ení nové informace – dle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím  se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí 
rozhodnutí a vytvá ení nových informací. 
 

5. Je pozemek rybníka zemědělským pozemkem? Dle katastrálního zákona? 

Evidované druhy pozemků a způsob jejich využití vyplývá z katastrální vyhlášky č. 357/2013 
Sb. p ílohy č. 1 a 2.  

 

6. Bylo povinností povinné osoby provést protokolární vydání nemovitosti oprávněné 
osobě? Když byla povinná osoba - stát nečinná, bylo povinností PÚ sjednat nápravu? 

Ze zákona nevyplývá povinnost provést protokolární vydání nemovitosti. 
 
 
 

7. Konkrétně se jedná o to, jak přešel rybník do majetku státu, v rozhodném období (25. 
2. 1948 - 1. 1. 1990), když ho PF ČR údajně prodával? 

 

Na tuto otázku jsme odpověděli v bodě 2.  
 
 
 

8. Proč neprovedete lustraci nyní, když jsem dohledal všechny listiny až do roku 1477? 
Domníváte se, že u soudu obstojí podvodný postup pana vedoucího SPÚ Šumperk, 
neprovedení navržených důkazů, nepozvání k výslechu, když manžel bývalé vedoucí 
opětovně potvrdil, že jeho paní ne- řekla, že jsem s ní v této věci nejednal. Že jsem 
oslovoval opakovaně PÚ Šumperk ve věci restitucí je prokázáno vyjádřením státu na 
soudě, když tento ale nepravdivě tvrdil, že můj restituční nárok byl zamítnut. Kdy byl 
zamítnut? Zašlete mě kopii rozhodnutí o zamítnutí mého restitučního nároku. Děkuji. 

ČR – Státní pozemkový ú ad nyní není vlastníkem p edmětného pozemku, není tedy 
oprávněn lustrace provádět.  
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Ve Vašem p ípadě jste neprokázal, že jste nárok u pozemkového ú adu k Polickému rybníku 
do 31.1.1993 uplatnil, a proto pozemkový ú ad neměl důvod ve věci rozhodovat. 
 

 

S pozdravem 

 
 
 
Ing. Arch. Milana Grauová 

editelka Odboru zastupování státu a legislativy    
Státní pozemkový ú ad  
 


