
 

 

1 / 2 

 
 

Váš dopis zn.:   
Ze dne: 21. 4. 2021  
Naše značka: 141813/2021/Vr  
Spis. značka:  
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Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – sdělení 
 
Vážený pane inženýre, 
 
dne 22. 4. 2021 byla Krajskému pozemkovému úřadu pro Jihočeský kraj (dále též „KPÚ“) 
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 141813/2021, 
kterou požadujete: 
 
„1. Žádám o kopii rozhodnutí, kterým SPÚ ukončil restituční řízení vedené pod č. j. 7336/92-
Sta., ve kterém jsem žádal o vydání nemovitostí dle poučení Pozemkového úřadu v 
Jindřichově Hradci dle § 6 odst. 1 písm. r) zákona půdě. 
 
2. Žádám o kopii listiny, která prokazuje, že jsem žádal o vydání nemovitostí dle § 6 odst. 1 
písm. k) zákona o půdě.  
 
3. Žádám o zaslání listiny, která prokazuje, že trhová (kupní) cena ve výši 28.000,- Kč uvedená 
v kupní smlouvě ze dne 19. 11. 1955 byla uhrazena. 
 
4. Žádám SPÚ a MZe o kopii rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o pohledávkách ve výši 
9.094,- Kč, kdy tyto pohledávky byly posuzovány při vydání rozhodnutí dne 31. 7. 1995 pod č. 
j. PÚ 1028/1403/95-KRZ-353, ze dne 7. 3. 1996 č. j. PÚ 142/179/96-KRZ-353.  
 
5. Žádám SPÚ a MZe o kopii rozhodnutí, kterým bylo výrokem rozhodnutí rozhodnuto o 
vlastnictví budovy čp. 164 v k.ú. Rapšach, kdy budova byla součástí kupní smlouvy 
vyhotovené státem dne 19. 11. 1955 a byla i součástí restituční žádosti.  
 
6. Žádám o kopii písemného ustanovení znalce dle § 36 zákona č. 71/1967 Sb. a písemné 
objednávky, kterou PÚ zadal znalci podklady pro vyhotovení znaleckého posudku č. 3057-
147-B/95. 
 
7. Žádám kopii listiny, která prokazuje, dle jakého platného oceňovacího předpisu ke dni 19. 
11. 1955 zadal PÚ znalci vypracovat znalecký posudek č. 3057-147-B/95. 
8. Je platný podklad rozhodnutí - Ocenění objektu č. 164 ze dne 28. 5. 1953, nebo podklad 
rozhodnutí - Zpráva o plnění usnesení politického byra ÚV KSČ ze dne 9. srpna 1954 řešící 
stížnost vysídlenců z roku 1954. 
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9. Žádám, aby se pan ministr zemědělství vyjádřil ve vztahu k jeho listině MZe Čj. 17584/2021-
MZE-11181 17584/2021-MZE-11181, jak mohou být rozhodnutí č. j.: POZ 1028/1403/95 – 
KRZ - 353 ze dne 2. 11. 1993 a č. j. PÚ 1028/1403/95-KRZ-353 ze dne 31. 7. 1995 vydána v 
souladu se zákonem, když PÚ rozhodnutím ze dne 2. 11. 1993 (rozhodoval dle podání 
restituenta) schválil dohodu o vydáním nemovitostí a rozhodnutím ze dne 31. 7. 1995 Dohodu 
o vydání nemovitostí ze dne 27. 2. 1995 neschválil. 
 
10. Do jakého termínu vyřídí ministr zemědělství a ředitel SPÚ stížnost ve věci korupčního 
jednání pracovníků SPÚ, které převzaly jejich úřady dne 31. 3. 2021 (viz rozhodnutí č. j.: POZ 
1028/1403/95 – KRZ - 353 ze dne 2. 11. 1993 a č. j. PÚ 1028/1403/95-KRZ-353 ze dne 31. 7. 
1995.“ 
 
KPÚ k žádosti sděluje následující: 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že KPÚ po posouzení žádosti došel k závěru, že informace 
požadované pod bodem č. 1, 3, 4 a 6 nejsou zaznamenány ve smyslu § 3 odst. 3 InfZ, byla 
žádost v této části odmítnuta rozhodnutím ze dne 14. 5. 2021, č. j. SPU 174455/2021/Vr. 
 
K bodu č. 2: 
Požadovanou kopii listiny Vám zasíláme jako přílohu č. 1. 
 
K bodu č. 5: 
Požadovanou kopii rozhodnutí Vám zasíláme jako přílohu č. 2. K uvedenému rozhodnutí 
poznamenáváme, že v jeho výroku je zapsáno č. p. 164 pouze podle stavu bývalého 
pozemkového katastru, neboť se ke dni vydání rozhodnutí nedochoval. Jak vyplývá z dohody 
o vydání nemovitostí, která je přílohou rozhodnutí ze dne 31. 7. 1995, č. j. PÚ 1028/1403/95-
KRZ-353, dům byl v padesátých letech zbourán. Zároveň připomínáme, že postup právního 
předchůdce KPÚ byl opakovaně přezkoumán ze strany soudů, které jeho postup potvrdily. 
 
K bodu č. 7 
V příloze č. 3 Vám zasíláme stranu č. 1 znaleckého posudku č. 3057-147-B/95, z které vyplývá, 
že Pozemkový úřad požadoval po znalci, posouzení, zda cena odpovídá cenovému předpisu 
v době uzavření kupní ceny, tj. ke dni 19.11.1955. Na základě tohoto požadavku použil znalec 
oceňovací předpis platný k tomuto datu, jímž bylo nařízení předsedy vlády č. 175 ze dne  
20. 7. 1939 o zákazu zvyšování cen tzv. „stop ceny“ s přepočtem 5:1 a dále § 399 zákona  
č. 40/1964 Sb., občanský zákon, v tehdy účinném znění. 
 
K bodu č. 8 
Jde o podklady, ze kterých bylo v rozhodné době vycházeno a jejich platnost nebyla 
zpochybněna.  
 
K bodu č. 10 
Lhůta pro vyřízení Vaší „stížnosti ve věci korupčního jednání pracovníků SPÚ“ uplyne 
v souladu s § 175 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, dne 21. 5. 
2021. 
 
 
 
 
            …..…………………………………. 

        Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. 
                               ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj  

                               Státního pozemkového úřadu 
 


