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Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
Vážený pane XXXXXX, 
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj (dále jen „SPÚ“), obdržel Vaši 
žádost ze dne 26. 4. 2021 o poskytnutí informace (dále jen „žádost“) dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“), která byla doručena dne 28. 4. 
2021 a zaevidována pod č.j. SPU 150666/2021. Tato žádost se týkala informací o pronájmu pozemku 
p.č. 1594/1 v k.ú. Tachov. K Vaší žádosti sdělujeme, že v souvislosti s body č. 1 a 7 Vaší žádosti 
přistoupil SPÚ v souladu se zákonem k vydání rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí požadovaných 
informací. K ostatním bodům Vaší žádosti Vám sdělujeme následující. 
 
Ad bod 2) žádosti 
Nájemník č. 1 – výměra pronajaté plochy pozemku 30m2, cena pronájmu 15,- Kč/m2, cena pronájmu za 
rok činí 500,- Kč (minimální roční nájemné je stanoveno na částku 500,- Kč) 
Nájemník č. 2 – výměra pronajaté plochy pozemku 70m2, cena pronájmu 15,- Kč/m2, cena pronájmu za 
rok činí 1 050,- Kč  
Nájemník č. 3 - výměra pronajaté plochy pozemku 70m2, cena pronájmu 15,- Kč/m2, cena pronájmu za 
rok činí 1 050,- Kč  
 
Ad bod 3) žádosti 
Pozemek p.č. 1594/1 je pronajat k nezemědělským účelům, konkrétně k rekreaci a uskladnění dřeva. 
 
Ad bod 4) žádosti 
Nájemní smlouvy jsou uzavřeny na dobu neurčitou. 
 
Ad bod 5) žádosti 
Současní nájemníci si mohou pronajatý pozemek odkoupit pouze se souhlasem spoluvlastníků 
navazujícího pozemku p.č. 1594/3 v k.ú. Tachov. Pozemek p.č. 1594/1 v k.ú. Tachov může být zcizen 
pouze vlastníkům nemovitosti, která navazuje na uvedenou parcelu a tvoří s ní funkční celek. 
 
Ad bod 6) žádosti 
Pozemek p.č. 1594/1 v k.ú. Tachov je v současné pronajatý. O pronájem pozemku je možné si požádat 
prostřednictvím příslušného formuláře, podaného k SPÚ, Pobočka Tachov. Žadatel však podáním 
žádosti bere na vědomí, že na uzavření nájemní smlouvy neexistuje právní nárok a nemusí být jeho 
žádosti o užívání pozemku automaticky vyhověno.  
 
S pozdravem, 

 
 
 
………………………………. 
Ing. Jiří Papež 
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 
Státní pozemkový úřad 
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