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Poskytnutí informace 

 

Vážený pane , 
 
Státní pozemkový úřad dne 6. 8. 2020 obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „zákon“) v tomto znění: 
 
„1. Dne 04. 03. 2020 jsem Vám podal Žádost o realizaci směny nemovitostí, konkrétně 

žádost o směnu nemovitosti - pozemku p. č. 6/24 v k.ú. Ostravice I, obec Ostravice, 
za část mnou vlastněného pozemku p. č. 3157/16 v k.ú. Kunín, okres Nový Jičín. 

 
2. Na základě tohoto podání mi bylo dne 01. 04. 2020 zasláno sdělení Státního 

pozemkového úřadu (Vaše značka SPU 114566/2020/Šá, spisová značka SPU 
082853/2020), ohledně obdržení zmíněné žádosti. 

 
3. O dalším postupu, či krocích, v zájmu realizace žádané směny pozemků, nemám 

žádné další informace. Žádám o sdělení, v jaké fázi „má žádost" (viz odst. 1) je 
k dnešnímu dni a jaké mohu v následných obdobích v této záležitosti očekávat kroky 
SPÚ, případně v jakých časových horizontech je možné další postup očekávat. 

 
4. Žádám Vás o vyrozumění, zda je Vám známa jakákoliv skutečnost, bránící žádané 

směně a tím tedy v souvislostech, zda je žádaná směna možná, byť by i s delší 
časovou prodlevou. 

 
5. Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informací žádám 

o poskytnutí informace, zda je u Vás evidován jakýkoliv jiný „zájem", jakéhokoliv 
jiného, fyzického nebo právnického subjektu o zmíněný pozemek (p.č. 6/24 k.ú. 
Ostravice I). 

 
6. Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informací žádám 

o poskytnutí informace, zda je výše uvedený a mnou žádaný pozemek předmětem 
jiného, například převodního nebo prodejního (a podobně) řízení. 

 
Děkuji za písemnou odpověď na můj dotaz a za poskytnutí informaci a vyhovění mé 
žádosti.“. 
 
 

DODEJKA 
 

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 

 Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774  

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 2 



 

 

2 / 2 

 
 
K výše uvedenému Vám poskytujeme následující informace: 
 

- na základě vyhodnocení získaných informací dodaných dne 28. 7. 2020 
a 29. 7. 2020 byla Vámi navržená směna zamítnuta a proces této směny byl ukončen; 
 

- sdělení o ukončení procesu směny Vám bylo dne 18. 8. 2020 
pod č.j. SPU 297025/2020/Šá zasláno; 
 

- vyjma Vaší žádosti o směnu je v elektronickém interním systému našeho úřadu 
evidována pouze již zamítnutá žádost jiné fyzické osoby ze dne 11. 11. 2009 týkající 
se pozemku p.č. 6/24 v k.ú. Ostravice I; 
 

- jiný zájem fyzického nebo právnického subjektu o pozemek p.č. 6/24 v k.ú. Ostravice 
I k dnešnímu dni neevidujeme; 
 

- Vámi požadovaný pozemek p.č. 6/24 v k.ú. Ostravice I není k dnešnímu dni 
předmětem jiného, například převodního nebo prodejního (a podobného) řízení. 
 

 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Mgr. Dana Lišková  
ředitelka 
Krajského pozemkového úřadu 
pro Moravskoslezský kraj 
 
 
 
Za správnost: Mgr. Jan Šádek 

 


