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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“) obdržel dne 08.11.2018 Vaši žádost o poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), která je zaevidována pod č. j. SPU 
509778/2018. 
 
Předmětem Vaši žádosti je poskytnutí informace k pozemkům katastru nemovitostí p.č. 
2844, p.č. 3191/11, p.č. 3191/23, p.č. 3191/56, p.č. 3268/26, p.č. 3268/38, p.č. 3268/53 a 
p.č. 3268/56 v katastrálním území Hulín, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10002. 
Žádáte o sdělení skutečností, které mají nebo mohou mít vliv na převoditelnost předmětných 
pozemků v režimu nabídek pozemků pro oprávněné osoby podle zákona č. 229/1991 Sb., o 
úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“). Konkrétně se Vám jedná o: 
1) překážky převodu ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb., o SPÚ a o změně 

některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 503/2012 Sb.“); 
2) jiné skutečnosti znemožňující vydání pozemku či jeho části oprávněným osobám podle 

zákona č. 229/1991 Sb. 
 
 
SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Vám v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) 
zákona č. 106/1999 Sb., poskytuje požadované informace. 
 
Pozemek KN p.č. 2844 v k.ú. Hulín nebyl v rámci veřejné nabídky pozemků nikdy nabízen, a 
to z důvodu umístění pozemku v uzavřeném areálu štěrkopískovny společnosti 
Českomoravský štěrk, a.s.  
V katastru nemovitostí je pozemek p.č. 2844 v k.ú. Hulín veden jako druh pozemku orná 
půda, fakticky je však využíván jako manipulační plocha v rámci uceleného výrobního areálu, 
což znamená, že je pozemek nutný k funkčnímu provozu areálu a jako takový není ani 
vhodný k zemědělskému využití.  
Vzhledem k této skutečnosti vznikly pochybnosti o příslušnosti SPÚ hospodařit s tímto 
majetkem státu, a proto požádáme Ministerstvo zemědělství o rozhodnutí v pochybnostech, 
zda je pozemek součástí zemědělského půdního fondu. 
 
Pozemky KN p.č. 3191/11, p.č. 3191/23, p.č. 3191/56, p.č. 3268/26, p.č. 3268/38, p.č. 
3268/53 a p.č. 3268/56 v k.ú. Hulín nevykazovaly žádné překážky k převodu, a proto byly 
v roce 2012 nabídnuty oprávněným osobám ve dvou veřejných nabídkách.  
V termínu od 10.08.2012 do 10.09.2012 byly pozemky nabídnuty ve veřejné nabídce 
pozemků určených k prodeji podle § 7 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu 
zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, ve znění pozdějších 
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předpisů. Následně byly pozemky v termínu od 26.10.2012 do 26.11.2012 nabídnuty ve 
veřejné nabídce pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním nástupcům 
podle zákona č. 229/1991 Sb. 
V souladu s ust. § 11a) odst. 15 zákona č. 229/1991 Sb., SPÚ zařazuje pozemky do veřejné 
nabídky pouze jedenkrát. 
 
Upozorňujeme, že SPÚ v současné době eviduje ke všem výše uvedeným pozemkům 
žalobu o nahrazení projevu vůle. 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
(otisk úředního razítka) 
……………………………. 
Ing. Mlada Augustinová v. r.  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj 
Státního pozemkového úřadu 


