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Poskytnutí informace 

 

Dne 7. 7. 2020 obdržel Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, 
Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to v následujícím znění: 
 
„Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
žádám o poskytnutí informace, jakým způsobem byl oceněn pozemek v obci Ostrava, katastrální území 
Svinov, parcelní číslo 1656/1, který byl Státním pozemkovým úřadem odprodán paní 
dle kupní smlouvy č. 1003951871 zveřejněné v Registru smluv: https://smlouvv.eov.czlsmlouva/7967119, 
ze dne 2I. l. 2019 - viz příloha.“. 
 
K Vaší žádosti sdělujeme, že pozemek parcela číslo 1656/1 v katastrálním území Svinov byl oceněn 
příslušným znaleckým posudkem způsobem stanoveným pro ocenění pozemků pro převod zemědělských 
pozemků podle § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých 
souvisejících zákonů, v platném znění, a to dle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v účinném znění, 
ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky 345/2015 Sb., vyhlášky č. 53/2016 Sb., vyhlášky č. 443/2016 Sb. 
a vyhlášky č. 457/2017 Sb., podle stavu ke dni 18. 11. 2018. 
 
 
 
 
S pozdravem 
 

(„otisk úředního razítka“)  
 

 

Mgr. Dana Lišková 

ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Moravskoslezský kraj 
v. z. Ing. Tomáš Hořelica v.r. 
zástupce ředitelky Krajského pozemkového úřadu 
pro Moravskoslezský kraj 
 
Za správnost: Mgr. Jan Šádek 
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