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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím 
 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, obdržel Vaši žádost ze 
dne 22. 6. 2020 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, doručenou dne 23. 3. 2020 pod č.j. SPU 220466/2020. Tato 
žádost se týkala informací o průběhu privatizace/převodu pozemků p.č. 895/1 a p.č. 895/10 
v k.ú. Zbůch, obec Zbůch, vedených u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální 
pracoviště Plzeň-sever, zapsaných na listu vlastnictví č. 760. 
 
Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“) nemá příslušnost hospodařit s těmito pozemky, neboť 
tyto jsou zapsány na LV č. 760. SPÚ proto nedisponuje nabývacími listinami k těmto 
pozemkům a není oprávněn si tyto vyžádat.  
Z výpisu z katastru nemovitostí (stav ke dni 23. 6. 2020), konkrétně z oddílu „E - Nabývací 
tituly“ vyplývá, že pozemky byly současnými vlastníky nabyty na základě výsledků několika 
dědických řízení, proběhlých po roce 1991. V oddíle „E“ výpisu není zapsána žádná smlouva 
o převodu majetku, která by zde byla uvedena v případě, že v minulosti došlo 
k privatizaci/převodu těchto pozemků ze strany SPÚ (dříve Pozemkového fondu ČR). 
V případě, že disponujete informací o tom, že předmětné pozemky byly privatizovány, je 
potřeba sdělit číslo privatizační smlouvy. Bez tohoto údaje není možné privatizační projekt 
dohledat. Skutečnost, že pozemky byly původně ve vlastnictví státního statku Úlice, nemusí 
nutně znamenat to, že byly pozemky po vzniku Pozemkového fondu ČR převedeny do jeho 
příslušnosti hospodaření. Tyto pozemky také mohly být státním statkem Úlice převedeny na 
soukromou osobu. 
    
Doporučujeme obrátit se na příslušné pracoviště Katastrálního úřadu, které by Vám, jako 
duplicitnímu vlastníkovi, mělo poskytnout potřebné informace a nabývací tituly k předmětným 
pozemkům. V případě, že by duplicitní vlastnictví nebylo možno vyřešit dohodou duplicitních 
vlastníků, může v takovém případě rozhodnout pouze soud.    
 
S pozdravem 
 
 
Ing. Jiří Papež 
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 
Státní pozemkový úřad 
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