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NA DODEJKU, do vlastních rukou ! 
 

Sdělení k žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím 
 
Vážená paní, 
 
naše pracoviště obdrželo Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, týkající se pozemku část KN p.č. 2369/1 v katastrálním území Pohořelice nad Jihlavou, 
na kterou byla vyhlášena Výzva k podání návrhu na uzavření pachtovní smlouvy dne 19.4.2018. K Vaší 
žádosti sdělujeme následující. 
 
ad 1) Jak jsme Vás již informovali sdělením ze dne 11.6.2018, č.j. SPU 258152/2018/523203/Rác, obdrželo 
naše pracoviště v měsíci únoru roku 2018 od více zájemců žádosti o užívání nemovité věci ve vlastnictví státu, 
se kterou je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad (dále jen SPÚ) a to v obci Pohořelice, katastrálním 
území Pohořelice nad Jihlavou, KN p.č. 2369/1. Rovněž jsme Vás informovali o postupu SPÚ v případě, že je 
SPÚ doručena žádost o užívání nemovité věci několika zájemci. V tomto případě pracoviště SPÚ zaevidovalo 
pouze žádosti žadatelů, kteří jsou vlastníky sousedících pozemků výše uvedené části pozemku KN p.č. 
2369/1, tzn. Spolku pro Badovu zahradu a vinici, jehož jste ověřovatelkou a dále M        D        a Mgr. N       D      
. Jak je rovněž uvedeno ve sdělení ze dne 11.6.2018, po posouzení obdržených žádostí bylo rozhodnuto 
umožnit všem zájemcům získat tuto část do svého užívání na základě návrhu na uzavření pachtovní smlouvy 
prostřednictvím výzvy k podání návrhu na uzavření smlouvy za předem uvedených podmínek. Tato výzva byla 
dne 13.4.2018 doporučenou zásilkou doručena evidovaným žadatelům. Nedílnou součástí byl s ohledem na 
výše uvedené skutečnosti rovněž snímek zájmové části pozemku KN p.č. 2369/1 v k.ú. Pohořelice nad 
Jihlavou. Z přiloženého snímku je beze všech pochyb patrno umístění této části pozemku, tzn. že je 
přístupný pouze pro vlastníky přilehlých pozemků, kterými jsou výše evidovaní žadatelé. Z uvedeného 
důvodu byla zvolena výzva jednokriteriální, kdy jediným a hlavním kritériem byla výše nabídnutého ročního 
pachtovného. V souladu s vnitřními předpisy SPÚ a to Řádem pro vyhodnocení výzvy k podání návrhů na 
uzavření pachtovní nebo nájemní smlouvy byla tato výzva zveřejněna na úřední a elektronické desce jak SPÚ, 
tak i Města Pohořelice.  
Vaši žádost naše pracoviště obdrželo až dne 15.5.2018, tzn. dva dny před konáním vyhlášené výzvy. Tato 
žádost byla podána poté, kdy jste se se stavem a umístěním pozemku osobně seznámila, jak jste sama uvedla 
ve svém vyjádření ze dne 29.5.2018. Dne 17.5.2018 proběhla na pracovišti Pobočky Břeclav vyhlášená výzva 
k podání návrhů na uzavření pachtovní smlouvy, které jste se rovněž zúčastnila. Před samotnou výzvou ani 
v průběhu výzvy neobdrželi ani nezaznamenali pracovníci pobočky žádné dotazy či připomínky k této výzvě 
od žádného z účastníků. 
Jednou z příloh Vaší žádosti jsou informace SPÚ pro zájemce o užívání nemovitých věcí, se kterými je Státní 
pozemkový úřad příslušný hospodařit. K tomuto Vám sdělujeme, že tyto informace se týkají 
nepropachtovaných/nepronajatých pozemků, které SPÚ zveřejňuje 
čtvrtletně na úřední desce propachtovatele/pronajímatele a na úředních deskách příslušných obecních, 
městských úřadů (včetně elektronické úřední desky).  
 
Výše popsané však neplatí pro případ pozemku KN p.č. 2369/1 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou,  

    

    Paní 
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neboť uvedený pozemek nebyl předmětem nabídky nepropachtovaných/nepronajatých pozemků, ale byl 
součástí Výzvy k podání návrhů na uzavření pachtovní smlouvy, na základě obdržených žádostí více 
žadatelů. 
 
ad 2) k této Vaší žádosti jsme se již vyjádřili sdělením ze dne 11.6.2018, a proto znovu uvádíme, že jelikož 
naše pracoviště obdrželo Vaši žádost o užívání nemovité věci dne 15.5.2018, tzn. dva dny před konáním 
výzvy, nebylo možné Vám na tuto Vaši žádost odpovědět před konáním výzvy. Bylo Vám odpovězeno 
následně dne 21.5.2018 v zákonem stanovené lhůtě. Dovolujeme si opětovně upozornit, že z Vaší strany ani 
ze strany ostatních účastníků výzvy nebyly před jejím konáním ani v průběhu jejího konání vzneseny žádné 
námitky či připomínky a to ať už k samotné výzvě nebo předmětnému pozemku. 
 
ad 3) dne 29.5.2018 obdrželo naše pracoviště pod č.j. SPÚ 258152/2018 Vaši reakci na náš dopis č.j. SPU 
235167/2018/523203/Rác ze dne 21.5.2018, kterým bylo odpovězeno na Vámi podanou žádost o užívání 
nemovité věci ve vlastnictví státu, se kterou je příslušný hospodařit SPÚ ze dne 15.5.2018. Na tento Váš dopis 
Vám bylo ze strany SPÚ odpovězeno dne 11.6.2018. K Vašemu sdělení, že nebyly vypořádány všechny Vámi 
podané námitky proti výzvě, a to i ty, které byly podány před vlastním konáním výzvy, tzn. před 17.5.2018 
Vám sdělujeme, že naše pracoviště z Vaší strany obdrželo pouze dne 29.5.2018 uvedenou reakci, na kterou 
Vám bylo odpovězeno. Před datem 17.5.2018 eviduje naše pracoviště pouze Vaši žádost o užívání nemovité 
věci ve vlastnictví státu, se kterou je příslušný hospodařit SPU, evidována pod č.  1074034 ze dne 15.5.2018, 
jejíž součástí nejsou žádné případné námitky či připomínky. 
 
ad 4) Výzva k podání návrhů na uzavření pachtovní/nájemní smlouvy se řídí vnitřním předpisem SPÚ a to 
Řádem pro vyhodnocení výzvy k podání návrhů na uzavření nájemní nebo pachtovní smlouvy, který je 
k dispozici na internetové stránce SPÚ, což je rovněž uvedeno v samotné Výzvě k podání návrhů na uzavření 
pachtovní smlouvy č.j. SPU 185421/2018/523203/Rác, a se kterým jste byla rovněž seznámena před konáním 
výzvy, což jste stvrdila svým podpisem na prezenční listině. Případné zrušení výzvy je tak výhradním právem 
SPÚ, jak je uvedeno v čl. III, § 8 Řádu pro vyhodnocení výzvy k podání návrhů.  
Dodáváme, že jelikož byla vyhlášena jednokriteriální výzva, kde hlavním kritériem byla výše ročního 
pachtovného, mohla jste se této výzvy zúčastnit. V případě, že by dalším kritériem byla podmínka prokázání 
přístupu na předmětnou část pozemku z vlastních pozemků, jak se dovoláváte, nemohla byste se této výzvy 
zúčastnit, neboť by z Vaší strany nebyly splněny stanovené podmínky výzvy.     
 
ad 5) Státní pozemkový úřad postupuje v souladu se zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále pak také zákonem č. 219/2000 Sb., 
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Dále 
postupuje při správě majetku v souladu s vnitřními předpisy SPÚ, tzv. metodickými pokyny (dále jen MP). 
V případě pachtu/nájmu pozemků se jedná o MP 2/4 a MP 2/4/1/a.  
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Ing. Pavel Zajíček 
vedoucí Pobočky Břeclav 
Státního pozemkového úřadu 


