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Váš dopis zn.:   
Ze dne:  18. 3. 2020 
Ag. č.:  00120-2020-INFZ 
Spis. značka: SZ SPU 103447/2020/3  
Č.j.   SPU 103447/2020/Su 
 
Vyřizuje.:  Ing. Monika Suchá  
Tel.:   
ID DS:  z49per3 
E-mail:  m.sucha1@spucr.cz 
 
Datum:  25. 3. 2020 
 
 

Sdělení k žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném 
znění 
 
Vážený pane magistře, 
 
k Vaší žádosti ze dne 18. března 2020 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „INFZ“), kterou 
žádáte o sdělení, zda je Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“), ve vztahu k pozemkům 
uvedeným ve Vaší žádosti pod písm. a), b) a c), účastníkem soudního řízení (či více soudních 
řízení), dále u jakého soudu jsou tato řízení vedena, pod jakou spisovou značkou, v jakém 
procesním stádiu se spor aktuálně nachází a zda SPÚ vystupuje ve sporu na straně žalující 
nebo žalované, Vám sdělujeme následující: 
 
Dle interní evidence dostupné k datu vyřízení Vaší žádosti z produkčních programů SPÚ jsou 
všechny pozemky uvedené ve Vaší žádosti ze dne 18. 3. 2020 pod písmenem a), b) a c) 
předmětem soudního sporu vedeného u Okresního soudu v Tachově, sp. zn. 7 C 48/2020. 
Jedná se o novou žalobu z března 2020. SPÚ zde vystupuje na straně žalované. U všech 
vybraných pozemků je předběžné opatření, do něhož bylo podáno odvolání. 
 
S pozdravem 
 
 
Mgr. Petr Brož 
vrchní rada – vedoucí oddělení pozemkových úprav 
a zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj 
Státního pozemkového úřadu 
 
 
Příloha/Přílohy 
Rozdělovník/Na vědomí  

Datovou schránkou obdrží: 

I. Mgr. Lukáš Hegner 
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