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Poskytnutí informace 

 
Vážený pane inženýre, 
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj (dále též „úřad“) obdržel 
dne 21. 5. 2020 Vaše upřesnění původní žádost o poskytnutí informace v tomto znění: 
 
„Dne 22. 4. 2020 jsem od vás obdržel „Částečné poskytnutí informace s výzvou k upřesnění části 
žádosti a částečným odložením žádosti“ (dále jen „Výzva k upřesnění žádosti“), které vedete pod spis. 
značkou SPU 131251/2020/Šá. K tomuto Vám sděluji a upřesňuji svou žádost o informace č.j. 001-
2/2020-Z z 15. 4. 2020: 
 
A. K bodu I Výzvy k upřesnění žádosti: 
 
Uvádíte, že vaše první Výzva z 19. 2. 2020, kde mě vyzýváte k provedení konkrétních úkonů do 
určitého termínu, mi byla doručena jako součást řízení soukromoprávního s přihlédnutím k obsahu 
zákona č. 219/2000 a ne podle správního řádu. 
 
 Pochybuji, že jako státní orgán mě můžete vyzývat k provedení konkrétních úkonů i s 
termínem plnění a to v rámci soukromoprávního řízení. Pokud vám to soukromoprávní řízení dovoluje, 
sdělte mi, podle jakého konkrétního ustanovení zákona jste jednali. V opačném případě mohlo dojít k 
překročení pravomoci úřední osoby. 
 
B. K bodu II Výzvy k upřesnění žádosti: 
 
 „Co je obsahem dokumentace vaší značky SPU 062752/2020/Cr?“ 
 
 Z této otázky v mé žádosti o poskytnutí informace z 15. 4. 2020 (č.j.: 001-2/2020-ZO) bylo 
jasně patrné, že jsem nevěděl a vědět nemohl, že pod výše uvedenou spisovou značkou je vedena 
pouze Výzva z 19. 2. 2020. Na základě Vašeho dotazu musím tedy svou žádost upřesnit: 
 
1) Jaký je název spisu vaší značky SPU 062752/2020/Cr? 
2) Kdy byl spis založen? 
3) Kdy byl spis zpracován? 
4) Kolik stran a kolik příloh obsahuje? 
5) V případě příloh spisu jaký je název příloh a kolik má stran? 
 
C. K bodu V a VI Výzvy k upřesnění žádosti: 
 
„Jaké byly výsledky šetření věci pod značkou SPU 062752/2020/Cr?“ 
 
Z této otázky v mé žádosti o poskytnutí informace z 15. 4. 2020 (č.j.: 001-2/2020-ZO) bylo jasně 
patrné, že jsem nevěděl a vědět nemohl, že pod výše uvedenou spisovou značkou je vedena pouze 
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Výzva z 19. 2. 2020. K těmto bodům nežádám žádné další upřesnění. 
 
D. K bodu VIII Výzvy k upřesnění žádosti: 
 
„Co je obsahem dokumentace vaší značky SZ SPU 205767/2019?“ 
 
Upřesňuji své dotazy v žádosti o poskytnutí informace: 
 
1) Jaký je název spisu vaší značky SZ SPU 205767/2019? 
2) Kdy byl spis založen? 
3) Kdy byl spis zpracován? 
4) Kolik stran a kolik příloh obsahuje? 
5) V případě příloh spisu jaký je název příloh a kolik má stran? 
 
E. K bodu X Výzvy k upřesnění žádosti: 
 
Tento bod bude částečně zodpovězen u výše uvedeného dotazu (písm. D). Na základě Vaší další 
odpovědi na tuto žádost o poskytnutí informace se pak rozhodnu, zda se na výsledky šetření značky 
SZ SPU 205767/2019 přijdu osobně k vám podívat nebo si požádám o zaslání kopií. 
 
Za zpracování a zaslání odpovědi na tuto žádost Vám předem děkuji,“. 
 
S ohledem na obsah Vámi zaslaného upřesnění Vám k jednotlivým bodům poskytujeme následující 
informace: 
 
K bodu A Vašeho upřesnění sdělujeme, že Státní pozemkový úřad spravuje pozemky ve vlastnictví 
České republiky a má téměř obdobné postavení jako vlastník s tím, že dle § 14 odst.1 zákona 
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích musí majetek 
využívat účelně a hospodárně k plnění funkcí státu a k výkonu stanovených činností; jiným způsobem 
lze majetek použít nebo s ním naložit pouze za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem 
anebo tímto zákonem. Organizační složka (Státní pozemkový úřad) si počíná tak, aby svým jednáním 
majetek nepoškozovala a neodůvodněně nesnižovala jeho rozsah a hodnotu anebo výnos z tohoto 
majetku. Ustanovení  § 220 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů, uvádí, že kdo poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost 
opatrovat nebo spravovat cizí majetek, a tím jinému způsobí škodu nikoli malou, bude potrestán 
odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. Dle § 1013 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, se vlastník zdrží všeho, co působí, že odpad, 
voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na 
pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují 
obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat s tím, že se přímo zakazuje přivádět imise na 
pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže 
se to opírá o zvláštní právní důvod. S ohledem na výše uvedená zákonná ustanovení a při zjištění 
závadného stavu tak nezbylo Krajskému pozemkovému úřadu pro Moravskoslezský kraj než všechny 
sousední vlastníky okolních pozemků a možné původce vyzvat k nápravě závadného stavu. 
 
K bodu B Vašeho upřesnění sdělujeme následující: 

ad 1)  pod č.j. SPU 062752/2020/Cr je evidována pouze jediná listina, která je součástí 
spisové dokumentace s označením SZ  SPU 205767/2019 nazvaná Výzva; 

ad 2) listina s č.j. SPU 062752/2020/Cr byla sepsána dne 19. 2. 2020 v rámci spisové 
dokumentace s označením SZ  SPU 205767/2019; 

ad 3) listina s č.j. SPU 062752/2020/Cr byla zpracována dne 19. 2. 2020 v rámci spisové 
dokumentace s označením SZ  SPU 205767/2019; 

ad 4) listina s č.j. SPU 062752/2020/Cr obsahuje 1 stranu a 1 přílohu a je součástí spisové 
dokumentace s označením SZ  SPU 205767/2019; 

ad 5)  listina s č.j. SPU 062752/2020/Cr obsahuje 1 přílohu nazvanou snímek katastrální mapy 
ortofoto a je součástí spisové dokumentace s označením SZ  SPU 205767/2019. 

 
 
 
K bodu C Vašeho upřesnění sdělujeme, že Vaše sdělení považujeme za částečně zpětvzetí žádosti 
o poskytnutí informace a bereme jej na vědomí. 
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K bodu D Vašeho upřesnění sdělujeme následující: 

ad 1) název spisu s naší značkou SZ  SPU 205767/2019 zní Nájemní smlouva č. 39N19/70; 
ad 2) spis se značkou SZ  SPU 205767/2019 byl založen 21. 5. 2019; 
ad 3) spis se značkou SZ  SPU 205767/2019 je zpracováván od 21. 5. 2019 dosud; 
ad 4) spis se značkou SZ  SPU 205767/2019 obsahuje celkově 65 stran a 14 příloh; 
ad 5) spis se značkou SZ  SPU 205767/2019 obsahuje množství samostatných pomocných 
materiálů (listin), a dále přílohy k listinám s těmito názvy:  
- katastrální území Dolní Marklovice, 
- katastrální území Dolní Marklovice, 
- Příloha nájemní smlouvy o nájmu vodní nádrže/rybníka č. 39N19/70, 
- IMG_0000_Rybník Petrovice u K. – jpg, 
- IMG_0412.JPG; 
- IMG_0413.JPG; 
- IMG_0414.JPG; 
- IMG_0415.JPG; 
- IMG_0421.JPG; 
- IMG_0425.JPG; 
- IMG_0643.JPG; 
- Výpočet nájmu k nájemní smlouvě o nájmu vodní nádrže/rybníka č. 39N19/70; 
- Příloha nájemní smlouvy o nájmu vodní nádrže/rybníka č. 39N19/70; 
- snímek katastrální mapy ortofoto. 

    
K bodu E Vašeho upřesnění sdělujeme, že Vaše sdělení považujeme za částečně zpětvzetí žádosti 
o poskytnutí informace a bereme jej na vědomí.  Pokud se rozhodnete nahlédnout do spisu s naší 
značkou SZ  SPU 205767/2019, doporučujeme tak učinit po předchozí telefonické domluvě s naší 
pracovnicí Bc. Kateřinou Crhovou, tel. 727 956 903, u které je tento spisový materiál založen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
(„otisk úředního razítka“)  
 
 
 
 

 

Mgr. Dana Lišková 

ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Moravskoslezský kraj 
 
Za správnost: Mgr. Jan Šádek 


