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Váš dopis zn.:   
Ze dne:  17. 7. 2019 
Naše značka: SPU 287965/2019/Su 
Spis. značka: SZ SPU 287965/2019/3 
Ag. č.:  00147-2019-INFZ 
 
Vyřizuje.:  Ing. Monika Suchá  
Tel.:   
ID DS:  z49per3 
E-mail:  m.sucha1@spucr.cz 
 
Datum:  5. 8. 2019 
 
 

Sdělení k žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.  
 
Vážený pane magistře, 
 
k Vaší žádosti ze dne 17. 7. 2019 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám k bodu a) Vaší 
žádosti zasíláme kopie oznámení sdělujeme následující:  
 

- Dle interní evidence SPÚ nejsou pozemky vymezené Vaší žádostí ze dne 17. 7. 2019 
vyloučeny z převodu ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb., v platném 
znění. K uvedenému současně sdělujeme, že vyjádření jednotlivých institucí, 
ze kterých tato informace vychází, a které má zdejší úřad k dispozici, jsou starší než 
jeden rok a nemusí být aktuální. Aktuálnějšími informacemi zdejší úřad nedisponuje. 

- Dále sdělujeme, že všechny pozemky uvedené ve Vaší žádosti ze dne 17. 7. 2019 jsou 
předmětem více jak jednoho soudního sporu (všechny v žádosti uvedené pozemky 
jsou předmětem soudního sporu sp. zn. 9 C 105/2018 a 7 C 137/2019, pozemek parc. 
č. 280/12 v k. ú. Nový Spálenec je navíc předmětem soudního sporu sp. zn. 7 C 
66/2018, o pozemek parc. č. 3670/2 v k. ú. Domažlice je veden soudní spor sp. zn. 7 
C 169/2017). Volná dispozice s pozemkem parc. č. 280/12 k. ú. Nový Spálenec je 
omezena předběžným opatřením 7 C 66/2018-376 ze dne 8. 7. 2019 (usnesení OS 
v Domažlicích o nařízení předběžného opatření uloženo v evidenci KÚ pro Plzeňský 
kraj, KP Domažlice, pod Z-2792/2019-401). Volná dispozice s pozemkem parc. č. 29/2 
k. ú. Nový Kramolín je omezena předběžným opatřením 6 C 237/2016–23 ze dne 
28. 12. 2016 (usnesení OS v Domažlicích o nařízení předběžného opatření uloženo 
v evidenci KÚ pro Plzeňský kraj, KP Domažlice, pod Z-18/2017-401). Volná dispozice 
s pozemkem parc. č. 3670/2 v k.ú. Domažlice je omezena předběžným opatřením 7 C-
169/2017–25 ze dne 1. 9. 2017 (usnesení OS v Domažlicích o nařízení předběžného 
opatření uloženo v evidenci KÚ pro Plzeňský kraj, KP Domažlice, pod Z-4197/2017-
401), dále  předběžným opatřením 7 C-169/2017-42-opravné ze dne 11. 9. 2017 
(usnesení OS v Domažlicích o nařízení předběžného opatření uloženo v evidenci KÚ 
pro Plzeňský kraj, KP Domažlice, pod Z-4197/2017-401), dále předběžným opatřením 
7 C-169/2017-54-opravné ze dne 14. 9. 2017 (usnesení OS v Domažlicích o nařízení 
předběžného opatření uloženo v evidenci KÚ pro Plzeňský kraj, KP Domažlice, pod Z-
4285/2017-401), dále je v evidenci katastru založeno sdělení KS v Plzni 15Co-
318/2017-88 ze dne 13. 11. 2017 (uloženo na KP Klatovy pod Z-7507/2017-404). 

- Dále sdělujeme, že pozemek parc. č. 3670/2 v k. ú. Domažlice je zařazen do obvodu 
nedokončené KoPÚ v k. ú. Domažlice (oznámení SPÚ o zahájení pozemkových úprav 
SPU – 632534/2015 ze dne 2. 12. 2015, včetně příloh, evidováno v katastru 
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nemovitostí pod Z-4423/2015-401). Pozemek parc. č. 791/26 k. ú. Březí u Meclova je 
v obvodu nedokončené KoPÚ (oznámení SPÚ o zahájení pozemkových úprav SPU – 
373323/2018 ze dne 17. 8. 2018, včetně příloh, evidováno v katastru nemovitostí 
pod Z-2699/2018-401). Pozemek parc. č. 550/76 k.ú. Chodov u Domažlic je v obvodu 
nedokončené KoPÚ v k. ú. Chodov u Domažlic (oznámení SPÚ o zahájení 
pozemkových úprav SPU – 061492/2019 ze dne 15. 2. 2019, včetně příloh, evidováno 
v katastru nemovitostí pod Z-737/2019-401). 

 
 
S pozdravem 
 
 
 
Mgr. Petr Brož 
vrchní rada – vedoucí oddělení pozemkových úprav  
a zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj 
 
 
 
Příloha/Přílohy 

 
 

Rozdělovník/Na vědomí  

Datovou schránkou obdrží: 

I. INVICTA, advokátní kancelář, s.r.o. 

ID DS: 4cdtpnz 
 

Na vědomí: SPÚ, Odbor zastupování státu a legislativy - interně 


