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Zádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů - sděleni

Dne 27. 5. 2020 byla Státnímu pozemkovému úřadu (dále jen ,,úřad") doručena Vaše žádost
o poskytnuti informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ"), a to v následujichn znění:

,,Ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí všech
""""metodických pokynů a dokumentů obdobné povahy které se týkají

- převodů nemovitých věci podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu
a o změně některých souvisej/c/ch zákonů,

- převodů nemovitých věci podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a
jejím vystupování v právních vztazích.

W

Zádám o zaslání na tuto e-mailovou adresu. "

Uřad k předmětné žádosti uvádí, že požadované metodické pokyny přesahuji v elektronické
podobě velikost 50 MB. Vzhledem k omezeným možnostem přenosu dat prostřednictvím
e-mailové schránky tak tento způsob poskytnuti informace není možné využít.

Požadované metodické pokyny Vám tedy úřad poskytuje v souladu s § 4a odst. 3 lnfZ na
DVD nosiči zaslaném prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb jako přílohu tohoto
sděleni na adresu uvedenou v žádosti.

S pozdravem

Ing. Eva Šobáňová
Ředitelka Odboru převodu majetku státu
Státní pozemkový úřad
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