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k žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 

 
 
Vážený pane doktore, 
 
k Vaší žádosti ze dne 8. října 2018 o poskytnutí informací, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, sdělujeme následující: 
 
Potvrzujeme, že oba pozemky uvedené ve Vaší žádosti ze dne 8. října 2018 byly předmětem veřejné 
nabídky. 
Dále sdělujeme, že ke dni 9. 10. 2018 je v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem 
pro Plzeňský kraj, KP Tachov, evidováno u obou pozemků nařízení předběžného opatření omezující 
právo volně nakládat s tímto nemovitým majetkem (rozhodnutí Okresního soudu v Domažlicích 
v katastru nemovitostí evidováno pod Z-2520/2018, soudní spor veden u Okresního soudu 
v Domažlicích pod sp. zn. 4C 123/2018, přičemž SPÚ je v tomto sporu stranou žalovanou). Již v rámci 
nařízeného jednání dne 26. 9. 2018 u OS v Domažlicích žalovaná podala informaci o tom, že oba 
předmětné pozemky byly ve veřejné nabídce a současně uvedla, kolik zájemců se o tyto pozemky 
přihlásilo. Žalovaná  na jednání rovněž uvedla, že je možné, že se zájemci již byly nebo budou 
uzavřeny smlouvy o převodu. 
 
Ve vztahu k pozemku parc. č. 3335/1 k. ú. Tachov k výše uvedenému dále sdělujeme, že za účelem 
převodu tohoto pozemku na třetí osobu byla dne 26. 9. 2018 uzavřena převodová smlouva 
č. 42PR18/31. Řízení o vkladu práv dle této smlouvy do katastru nemovitostí je u příslušného 
katastrálního úřadu vedeno pod č. V-4270/2018. Řízení bylo založeno podáním dne 5. 10. 2018, 
o návrhu na vklad nebylo do nařízení předběžného opatření rozhodnuto. 
Ve vztahu k pozemku parc. č. 3415/1 k. ú. Tachov sdělujeme, že za účelem převodu tohoto pozemku 
na třetí osobu byla dne 4. 10. 2018 uzavřena převodová smlouva č. 44PR18/31. Řízení o vkladu práv 
dle této smlouvy do katastru nemovitostí nebylo do nařízení předběžného opatření zahájeno. 
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Rozdělovník/Na vědomí  

Datovou schránkou obdrží: 

I. JUDr. Jiří Hartmann 
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Na vědomí: SPÚ, Odbor zastupování státu a legislativy - interně 


