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Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – sdělení 
 
 
Vážený pane, 
 
dne 28. 1. 2021 byla ústředí Státního pozemkového úřadu (dále též „SPÚ“) doručena Vaše 
žádost podaná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění (dále též „InfZ“), zaevidovaná pod č. j. SPU 029679/2021, kterou požadujete: 
 
„I. Žádám o poskytnutí veškerých podkladů, které byly poskytnuty Státnímu pozemkovému 
úřadu, Odboru převodu majetku státu, ze strany Krajského pozemkového úřadu pro 
Královéhradecký kraj pro účely přezkumu a prověření postupu Krajského pozemkového úřadu 
pro Královéhradecký kraj ve věci uzavření smlouvy č. 1004992054 o bezúplatném převodu 
pozemku parc. č. 190/1. 
 
II. Žádám o poskytnutí veškeré komunikace mezi Státním pozemkovým úřadem, Odborem 
převodu majetku státu, a Krajským pozemkovým úřadem pro Královéhradecký kraj ve věci 
přezkumu a prověření postupu Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj ve 
věci uzavření smlouvy č. 1004992054 o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 190/1. 
 
III. Žádám o specifikaci všech osob, které na straně Státního pozemkového úřadu, Odboru 
převodu majetku státu, prováděly přezkum a prověření postupu Krajského pozemkového 
úřadu pro Královéhradecký kraj ve věci uzavření smlouvy č. 1004992054 o bezúplatném 
převodu pozemku parc. č. 190/1.“ 
 
Ústředí SPÚ k Vaší žádosti sděluje následující: 
 
K bodu č. 1 a 2: 
 
Kopie Vámi požadovaných dokumentů zasíláme v příloze tohoto sdělení. K žádosti o 
poskytnutí komunikace mezi Státním pozemkovým úřadem, Odborem převodu majetku státu 
a Krajským pozemkovým úřadem pro Královéhradecký kraj dodáváme, že ze strany ústředí 
SPÚ byl Krajský pozemkový úřad na základě předchozí tel. dohody vyzván prostřednictvím 
emailu pouze k zaslání příslušných podkladů pro účely přezkumu uzavření smlouvy o 
bezúplatném převodu č. 1004992054 na základě Vašeho podnětu. Tato výzva ústředí SPÚ je 
v příloze označena jako „Komunikace mezi ústředím SPÚ a KPÚ“. Žádná další komunikace 
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mezi ústředím SPÚ a Krajským pozemkovým úřadem v souvislosti se zmíněným přezkumem 
neproběhla. 
 
K bodu č. 3 
 
Na přezkumu uzavření smlouvy o bezúplatném převodu č. 1004992054 se v rámci ústředí 
SPÚ podílely Ing. Eva Šobáňová, ředitelka odboru převodu majetku státu, Ing. Jana Malíková, 
vedoucí oddělení privatizačních projektů, metodiky a převodů, a Ing. Jana Chumanová, 
odborný rada oddělení privatizačních projektů, metodiky a převodů. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Mgr. Xenia Veselá 
Ředitelka Odboru zastupování státu a legislativy                 
Státní pozemkový úřad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 

- Architektonická studie 
- Katastrální úřad – seznámení s podklady 
- Kupní smlouva 
- Návrh na vklad 
- Odpověď na žádost ze dne 8. 6. 2016 
- Rozhodnutí o odmítnutí vkladu 
- Sdělení k převoditelnosti 
- Sdělení k uzavření smlouvy 
- Usnesení zastupitelstva 2016 
- Územní plán – Špindlerův Mlýn, změna č. 1 
- Výpis usnesení Města 2020 
- Změna č.1 ÚPD – potvrzená 
- Změna č.1 ÚPD – účinnost 
- Žádost Města Špindlerův Mlýn 
- 106_1999 - JUDr. Purkyt, Špindlerův Mlýn 26. 11. 2020 
- 106_1999 - JUDr. Purkyt, Špindlerův Mlýn 26. 11. 2020 
- Komunikace mezi ústředím SPÚ a KPÚ 

 
 
Z důvodu obsáhlosti nejsou kopie dokumentů zveřejněny. Tyto dokumenty jsou však 
k nahlédnutí na Ústředí SPÚ po předchozí domluvě. 


