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!Vážený pan

Datum: 2. 7. 2018

Zádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

vážený pane,

na základě Vaší žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o svobodném přístupu
k informacím"), doručené dne 14. 6. 2018, ve které jste požadoval informace viz níže, Vám
sdělujeme následující.

1. Bylo jako v jiných obdobných ,,restitučních" řízeních podáno ze strany SPU dovolanI
proti rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové?

Nebylo.

2. Pokud ano, zda byl též podán návrh na odklad vykonatelnosti či právní moci
napadeného rozhodnutí?

3. V případě, že bude odpověď' na otázku ad l) ne, žádám o sdělení,
a. jaké konkrétní důvody vedly k rozhodnutí o tom, že v tomto konkrétním

případě nebude ze strany SPÚ podáno dovolání:

V předchozích soudních sporech byla jednoznačně posouzena otázka oprávněnosti nabytí
pozemku soudní cestou mimo veřejnou nabídku soudy vyšších stupňů. Pozemek nebyl
vyloučen z převodu dle §6, nebyla zde nevhodnost, soud vyšel z ceny SPÚ). Nosným tématem
odvolání do rozhodnutí krajského soudu bylo to, že § 23 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, stanoví, že lesy, lesní půdní fond, vodní toky a vodní plochy na území
národních parků, které jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona ve státním vlastnictví, nelze
zcizit. U všech pozemků v parcích k odvolání soud žalobu změnil tak, že ji zamítá. Pozemek
p.č. 636/1 v k.ú. Labská nebyl v parku, ve vztahu k němu byl tedy rozsudek potvrzen. Za
situace, která je výše popsána nebylo navrženo podání dovolání, protože dle názoru AK Jonáš
nebyl reálný důvod pro úspěšné dovolání.
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b. kdo rozhodl o tom, že v tomto konkrétním případě nebude ze strany SPÚ
podáno dovolání, s uvedením identifikace této osoby a předložením listiny, z niž bude
toto rozhodnutí plynout, a

c. kdo dal pokyn k tomu, že v tomto konkrétním případě nebude ze SPÚ
podáno dovolání, s uvedením identifikace této osoby a předložením listiny obsahujÍcÍ
takový pokyn?

Kopie této listiny je přílohou tohoto sdělení.
Na podnět zastupujícího právníka bylo o nepodání dovolání rozhodnuto ing.

Arch. Milanou Grauovou se souhlasem sekčního ředitele ing. Vrby.

S pozdravem
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Ing. Arch. Milana Grauová
Ředitelka Odboru zastupování státu a legislativy
Stá'tŕií pozemkový úřad
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