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Poskytnutí informace 
 
Vážený pane starosto, 
 
dne 11. 3. 2020 Státní pozemkový úřad obdržel Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v tomto 
znění: 
 
„Do rukou vedení obce se dostala anonymní informace, že společnost Sarkuza Investment s.r.o. hodlá 
vypovědět, nebo snad už vypověděla, nájemní smlouvy na pozemky v majetku ČR – SPÚ v k.ú. Velké 
Albrechtice a údajně odstupuje od privatizace tohoto majetku. 
 

1. Žádáme o sdělení, jestli se výše uvedené zakládá na pravdě a jestli skutečně Sarkuza 
Investment vypověděla či vypovídá nájemní smlouvy na pozemky v majetku ČR – SPÚ v k.ú. 
Velké Albrechtice, a jestli skutečně odstupuje od privatizace tohoto majetku. 

 
2. Pokud je pravdou, že Sarkuza Investment s.r.o. odstupuje od záměru privatizovat majetek ČR 

ve správě SPÚ v k.ú. Velké Albrechtice, žádáme o sdělení, jak bude s tímto majetkem dále 
nakládáno.“ 

 
K jednotlivým bodům Vaši žádosti poskytujeme následující informace: 
 

1. Nájemní smlouva č. 51N17/56 uzavřená mezi Státním pozemkovým úřadem jako 
pronajímatelem a společností Sarkuza Investment s.r.o. jako nájemcem byla na základě 
podnětu nájemce k 1. 1. 2020 ukončena. Nájemní smlouvy č. 51N16/56 pro pozemek 
p. č. st. 436 v k.ú. Velké Albrechtice a č. 50N17/56 pro pozemky p. č. 1364/2 a 1985/5 v k.ú. 
Velké Albrechtice uzavřené mezi Státním pozemkovým úřadem jako pronajímatelem 
a společností Sarkuza Investment s.r.o. jako nájemcem nadále trvají. S ohledem na výši 
navržené kupní ceny společnost Sarkuza Investment s.r.o. odstoupila od privatizace majetku 
v k.ú. Velké Albrechtice realizované formou přímého prodeje. 
 

2. Způsob privatizace byl Ministerstvem financí přehodnocen a změněn z přímého prodeje 
na veřejnou soutěž a společnost Sarkuza Investment s.r.o. má možnost této veřejné soutěže 
zúčastnit, popř. využít své stávající předkupní právo. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
S pozdravem  
 
(„otisk úředního razítka“)  

 
Mgr. Dana Lišková 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Moravskoslezský kraj 
 

DATOVÁ ZPRÁVA 

 

Obec Velké Albrechtice 

Velké Albrechtice 119 

742 91 Velké Albrechtice 

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
 Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774  

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 2 
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Za správnost: Mgr. Jan Šádek 
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