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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění

vážený pane,

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj (dále též ,,úřad"), obdržel dne
26. 1. 2021 Vaše podání ze dne 20. 1. 2021 zaevidované pod č. j.: SPU 025419/2021, ve kterém
upozorňujete na nečinnost úřadu a dále žádáte o poskytnutí informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále též ,,lnfZ").

Předmětem Vaší žádosti o informace je nás|edujÍcÍ, viz citace:

,,1. je ve spise ohledně Polického rybníka založeno moje podáni, které jsem podal dne 8. 1. 2015
na MěÚ Mohelnice ve věci č.j. MUMO-ŽP/ 727/15, které obsahovalo moje podání k Okresnímu soudu
v Šumperku ze dne 29. 12. 2014 ve věciža/oby č.j. 15 C 22/2012? Správni úřad požádal SPÚ Šumperk
o provedení lustrace Polického rybníka, jako řešení předběžné otázky, po té, co spol. Úsovsko a. s.
Klopina dvakrát neuspěla u soudu se svoji žalobou, že je vlastníkem Polického iybn/ka. SPÚ lustraci
odmítl provést.!!! Naopak já uspěl se SVO// žalobou u Městského soudu v Praze, ve věci neplatnosti
povoleni k chovu ryb, které vydal OKÚ Šumperk. Soud neřešil zásadní otázku, v jakém právním
postaveníjsem k Polickému rybnlku, když toto je prý zřejmé z údajů katastru.

2. Je ve spise ohledně Polického iybn/ka založeno moje podání, které jsem zaslal Policii ČR, jako
reakci na neskutečné lži ČR-MZe a SPÚ Šumperk, nazvané ,,přehled podání ve věci restituce
Polického rybn/ka ?"

Konec citace.

Předně je třeba konstatovat, že úřad Vám v souladu s rozhodnutím ústředí Státního pozemkového
úřadu č. j.: SPU 426629/2020 ze dne 24. 11. 2020, zaslal dne 11. 12. 2020 sdělení informace pod
č. j.: SPU 446746/2020 včetně níže uvedených příloh:

- Usnesení Pozemkového úřadu Šumperk, č.j.39042/7069/2012/1, ze dne 26.3.2012, jímž podle
správního řádu rozhodl o Vaší žádosti, kterou jste mimo jiné požadoval provedení restituce
PolickéhO rybníka a id. 1/22 domu č.p. 62 v k.ú. Police po uplynutí lhůty.

- Rozhodnutí Ministerstva zemědělství, č.j. 94714/2012-MZE-13312, ze dne 29.6.2012, kterýmbylo potvrzeno výše uvedené usnesení Pozemkového úřadu Šumperk č,j.39042/7069/2012/1.

Současně Vám bylo zasláno dne 11. 12. 2020 rozhodnuti o částečném odmítnutí žádosti pod
Č. j.: SPU 450892/2020.
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Obě písemnosti byly zaslány na Vámi uvedenou adresu nicméně byly
dne 4. 1. 2021 vráceny z důvodu jejich nevyzvednutí adresátem. Z informací uvedených poštovním
přepravcem je zřejmé, že jste byl vyzván k vyzvednutí zásilek, přičemž pro Vás byly připraveny
k vyzvednutí od 15. 12. 2020 do 28. 12. 2020. V uvedeném časovém rozmezí však k převzetí zásilek
z Vaši strany nedošlo.

V souladu s § 24 odst. 1 ve spojení s § 40 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, tak dne 28. 12. 2020 došlo k doručení fikcí.

Z pohledu úřadu Vám tudíž byly uvedené listiny náležitě doručeny.

Dále k Vaší žádosti o informace úřad sděluje následujícŕ

Ve spisové dokumentaci, kterou úřad disponuje ve vztahu k Vaší osobě jsou založena obě Vámi
zmíněná podání.

První podání ze dne 29. 12. 2014 je označeno jako ,,věc: Zaslání důkazů." a dle razítka podatelny
Městského úřadu Mohelnice bylo doručeno dne 6. 1. 2015 pod č. j. MUMO-ŽP/727/15.

Druhé podání ze dne 28. 8. 2020 je označeno jako ,,věc - Vyjádření. Zasláni přehledu podání
ve věci restituce Polického rybníka." a dle razítka podatelny Státního pozemkového úřadu bylo
doručeno dne 1. 9. 2020 pod č. j. SPU 313869/2020.

S pozdravem
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Na vědomí:
SPÚ Praha, Odbor zastupování státu a legislativy

Za správnost
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