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

Vážený pane doktore,    
  

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj (dále jen „SPÚ“), obdržel 
žádost Vaší klientky, paní XXXXX, ze dne 8. 3. 2021 o poskytnutí informace dle zákona             
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“), 
doručenou dne 8. 3. 2021 pod č.j. SPU 081862/2021, ve věci informací o pozemcích parc. č. 
35/2, 35/9, 36/2, 36/22 a 36/25 v k.ú. Hořice, a to z hlediska existence vodohospodářských 
staveb na těchto pozemcích. K Vaší žádosti o poskytnutí informací uvádíme následující. 
 
SPÚ prověřil Vaši žádost v součinnosti s oddělením správy majetku státu Krajského 
pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj a sděluje, že nedisponuje žádnými informacemi o 
existenci vodohospodářských staveb na výše uvedených pozemcích. V archivu SPÚ se 
nenachází žádné listiny (dokumentace ani povolení k výstavbě), které by existenci Vámi 
uváděných staveb, tedy studny na pozemku p.č. 35/2, vodojemu na pozemku p.č. 35/9 a 
vodovodního řadu na pozemcích p.č. 36/2, 36/22 a 36/25, prokazovaly.  
 
Právní předchůdce SPÚ, Pozemkový fond ČR, převzal předmětné pozemky do své správy 
v letech 1998 – 2001 od Okresního úřadu Plzeň-jih. Pozemkový fond ČR převzal tyto pozemky 
jako pozemky beze staveb a nebyl nikterak informován o existenci jakýchkoli staveb na těchto 
pozemcích.   
 
 
S pozdravem  
 
 
elektronicky podepsáno 
………………………… 
Ing. Jiří Papež 
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj 
 
Datovou schránkou obdrží: 

- paní XXXXX, prostřednictvím datové schránky svého právního zástupce JUDr. Jiří 

Hartmann, advokáta se sídlem Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8, id ds: fwahkgq 

    Vážená paní 

   XXXXX 

   XXXXX 

   XXXXX 

   právně zastoupena JUDr. Jiřím         

Hartmannem, advokátem, ev. č. ČAK 
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