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Sdělení k žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím 
 
Vážený pane, 
 
k Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ze dne 20. června 2018, doručené zdejšímu úřadu dne 26. 6. 2018 a doplněné e-mailem dne 
25. července 2018, sdělujeme následující: 
 
Pozemky označené ve Vaší žádosti ze dne 20. června 2018 jako pozemky parc. č. 876/5, 876/4, 876/1 
a 876/12 v k.ú. Zelená Lhota, obec Nýrsko na okrese Klatovy, nejsou vedeny na LV 10002 pro k.ú. 
Zelená Lhota a dle webové aplikace ČUZK  „Nahlížení do katastru nemovitostí“ v daném katastrálním 
území takto označené nemovitosti ani neexistují. S ohledem na uvedené nelze Vaší žádosti ve vztahu 
k takto označeným nemovitostem vyhovět a tudíž i veškerá níže uvedená sdělení se nemohou 
a nebudou týkat nemovitostí označených ve Vaší žádosti jako pozemek parc. č. 876/5, 876/4, 876/1 
a 876/12 v k.ú. Zelená Lhota.  
 
K bodu 1) Vaší žádosti: 
Sdělujeme, že zdejší úřad neeviduje k  nemovitostem v katastrálním území Hadrava a Skelná Huť 
uvedeným ve Vaší žádosti ze dne 20. 6. 2018 žádnou dosud nevyřízenou výzvu oprávněné osoby 
na vydání pozemků dle zákona č. 428/2012 Sb.  
Současně s uvedeným upozorňujeme, že toto sdělení je nutné považovat pouze za informativní, 
a to s ohledem na skutečnost, že v katastrálním území Hojsova Stráž a Zelená Lhota byly výzvy 
k vydání majetku dle zákona č. 428/2012 Sb. uplatněny, tyto výzvy oprávněných osob však 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 20. 6. 2018 uvádí pouze stav stávajícího 
katastru nemovitostí, bez doložení aktuálního srovnávacího sestavení parcel na lustrum Pozemkové 
knihy, včetně vyznačení přídělů. Zdejší úřad není institucí, která vyhotovuje srovnávací sestavení 
parcel. O toto je nutné požádat místně příslušný katastrální úřad. 
 
K bodu 2) Vaší žádosti: 
Sdělujeme, že v katastrálním území Hojsova Stráž, Zelená Lhota, Hadrava a Skelná Huť zdejší úřad 
neeviduje nevyřízené restituční nároky dle zákona č. 229/1991 Sb. 
 
K bodu 3), 5) a 7) Vaší žádosti: 
Sdělujeme, že v současné době nedisponujeme aktuálními vyjádřeními příslušných institucí 
pro možné provedení lustrace pozemků uvedených ve Vaší žádosti ze dne 20. 6. 2018 ve smyslu ust. 
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§ 6 zákona odst. 1 písm. b), f) a d) zákona o SPÚ. K uvedenému současně poznamenáváme, 
že  Ministerstvo životního prostření, svým vyjádřením ze dne 21. 7. 2015, vyloučilo pozemky parc.č. 
142/5, 207, 218/1, 1188/1, 1261/1 a 1277/1 v k.ú. Hojsova Stráž z převodu ve smyslu ust. § 6 odst. 1 
písm. f). 

 
K bodu 4) Vaší žádosti: 
Sdělujeme, že v k.ú. Hadrava a Skelná Huť byly dokončeny pozemkové úpravy. Převod pozemku 
parc. č. 100/5 v k.ú. Hadrava a pozemku parc. č. 1101 k.ú. Skelná Huť tak není omezen ve smyslu § 6 
odst. 1 písm c) zákona o SPÚ (pozemek nebyl použit na společná zařízení).  
V katastrálním území Hojsova Stráž v současné době probíhá zpracování komplexních pozemkových 
úprav. Je dokončena etapa zaměření polohopisu. Zpracování plánu společných zařízení 
se předpokládá v roce 2019.  
V katastrálním území Zelená Lhota v současné době probíhá zpracování komplexních pozemkových 
úprav. Zpracovává se etapa zaměření polohopisu. Zpracování plánu společných zařízení 
se předpokládá v roce 2021.  
 
K bodu 6) Vaší žádosti: 
Sdělujeme, že pozemky uvedené ve Vaší žádosti ze dne 20. 6. 2018 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 20. 6. 2018 netvoří ve smyslu ust. § 6 odst. 
1) písm. g) zákona o SPÚ rezervu státních pozemků. 
 
K bodu 9), 13) a 14) Vaší žádosti: 
Sdělujeme, že pozemky v k.ú. Hadrava a Skelná Huť uvedené ve Vaší žádosti ze dne 20. 6. 2018 není 
u zdejšího úřadu evidována žádná nároková žádost. 
Na pozemky parc. č. 932/1, 1270/1, 1261/1, 1188/1 a 1177/10 v k.ú. Hojsova Stráž zdejší úřad eviduje 
žádost podanou dle § 7 odst. 1 písm. e) zákona o SPÚ. 
Dále sdělujeme, že u všech pozemků v k.ú. Zelená Lhota uvedených ve Vaší žádosti ze dne 
20. 6. 2018 zdejší úřad eviduje žádost Správy národního parku Šumava na převod majetku dle zákona 
č. 219/2000 Sb. (nejedná se o nárokovou žádost). 
Současně s uvedeným sdělujeme, že na všechny pozemky v k.ú. Hojsova Stráž a Zelená Lhota 
uvedené ve Vaší žádosti ze dne 20. 6. 2018 evidujeme v našich produkčních programech blokaci 
pro resortní složky MŽP. Nejedná se však o rezervu ve smyslu ust. § 6 odst. 1) písm. g) zákona o SPÚ.  
 
K bodu 11)  a 12) Vaší žádosti: 
Sdělujeme, že u pozemku parc. č. 1188/1 k.ú. Hojsova Stráž v produkčních programech SPÚ dosud 
evidujeme soudní spor vedený pod sp. zn. 9 C 161/2005. 
 
S pozdravem 
 

  

 

.............................................................. 

 Ing. Jiří Papež 

 ředitel Krajského pozemkového úřadu 

 pro Plzeňský kraj 

 



 

Příloha/Přílohy 
 
Na vědomí/Rozdělovník 
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