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Státní  pozemkový úřad  

 
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj  

Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 
IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774 

 
 
 

Karlovy Vary   
Č.j. SPU 138509/2020/129/Kal 

 
 

ROZHODNUTÍ  
  
 
Státní pozemkový úřad rozhodl ve smyslu ust. § 15 a § 20 odst. 4 písm. a) zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 
„InfZ“) ve spojení s ust. § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále „správní řád“)  
 

takto: 
 

Poskytnutí informace požadované žadatelem: paní XXXXXX XXXXXXXX, nar. XX.X.XXX, 
trvale bytem XXXXXXXX XX/XXX, XXXXXXXXXX XXXXX, XXX XX, zastoupenou Mgr. 
Liborem Duškem, advokátem se sídlem Cheb, K Nemocnici 2375/2a na základě žádosti ze 
dne 15.4.2020. 

 
se odmítá. 

 
 

Odůvodnění  
 
Žádostí ze dne 15.4.2020 paní XXXXX XXXXXXXX, zastoupená Mgr. Liborem Duškem 
zažádala Státní pozemkový úřad o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).  
 
Předmětem podané žádosti je poskytnutí následujících informací:  
 

1. Zdali se Pozemkový fond České republiky, se sídlem Husinecká 11, 130  Praha 3 – 
Žižkov, IČO: 157 97 072, konkrétně územní pracoviště Cheb, jehož agendu převzal 
Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
v minulosti (cca kolem roku 2006) vyjadřoval jako tehdejší správce pozemku parc. č. 
738/3 v k.ú. Horní Lomany k napojení na tento pozemek (parc. č. 738/3 v k.ú. Horní 
Lomany) z pozemků parc. č. st. 8/1, st. 8/3 vše v k.ú. Horní Lomany.  
V případě, že ano, žádáme o poskytnutí kopie vyjádření.  

 
2. Zdali byl Pozemkový fond České republiky, se sídlem Husinecká 11, 130 00 Praha 3 – 

Žižkov, IČO: 457 97 072 účastníkem nebo dotčeným orgánem ve stavebním řízení sp. 
zn. SU/01475/06/RO vedeném Městským úřadem Františkovy Lázně, odbor stavební 
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a životního prostředí, jako příslušným stavebním úřadem ve věci změna stavby 
stavební úpravy se změnou užívání domácí dílna na pneuservis Františkovy Lázně, 
Horní Lomany č. p. 23, Americká 64.  

 
K žádosti uvádíme následující.  
 
Dle § 3 odst. 3 InfZ se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho 
část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného 
záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, 
obrazového nebo audiovizuálního.  
 
Státní pozemkový úřad není schopen požadované informace poskytnout, neboť je nemá ve 
smyslu § 3 odst. 3 InfZ již zaznamenány. Od roku 2006 uplynulo více než 14 let, kdy za toto 
období došlo v rámci úřadu k výrazným personálním změnám a osoby, které byly odpovědné 
ve výše uvedené věci a mohly by případně informaci poskytnout, již nejsou zaměstnanci úřadu.  
Spisy převzaté od územního pracoviště Pozemkového fondu České republiky se sídlem 
v Chebu, které byly ukončeny do roku 2009 prošly skartačním řízením, dle zákona č. 499/2004 
Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění. Listiny typu vyjádření k záměru v území, 
stavební řízení, byly v rámci přípravy skartačního řízení označeny skartačním znakem S a po 
uplynutí 5 let byly v rámci tohoto řízení, jako archivně a provozně bezcenné, zničeny.  
Z pohledu Státní pozemkového úřadu se tak jedná o neexistující informaci, kterou s odkazem 
na výše uvedené nelze poskytnout.  
 
S ohledem na výše uvedené dospěl úřad, jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 InfZ 
k závěru, že žádost je nutno podle § 15 odst. 1 InfZ odmítnout.  
 
 

Poučení o odvolání: 
 
Proti tomuto rozhodnutí se lze ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 zákona ve spojení 
s ustanovením § 83 odst. 1 a násl. správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení. 
Odvolání se podává prostřednictvím povinného subjektu a rozhoduje o něm ústřední ředitel 
Státní pozemkový úřad. 
 
 
 
 
 
  

Ing. Šárka Václavíková 
ředitelka Krajského pozemkového  úřadu 
pro Karlovarský kraj  

 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník – datovou zprávou obdrží:  
I. účastníci řízení: 

Dušek Libor Mgr., advokát 
K Nemocnici 2375/2a 
350 02 Cheb  
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