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Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů – sdělení informace 
 
Vážená paní magistro,  
 
dne 05.05.2021 byla Státnímu pozemkovému úřadu (dále jen „úřad“) doručena Vaše žádost 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), zaevidovaná pod č. j. SPU 159758/2021, 
v následujícím znění: 
 
„… obracím jako právní zástupce mé klientky 

 (dále jen „Klientka“).  
Tímto bych Vás chtěla požádat o informaci, zda u Vás probíhá nějaké řízení týkající se mé 
Klientky.“ 
 
Vzhledem k tomu, že pro poskytnutí Vámi požadovaných informací byla nutná spolupráce 
několika pracovišť, prodloužil úřad, dopisem s č. j. SPU 171467/2021 ze dne 13.05.2021, 
ve smyslu § 14 odst. 7 písm. a) InfZ lhůtu pro poskytnutí informací o deset dní a zároveň Vás 
jím upozornil, že ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 InfZ může žádat úhradu za mimořádně 
rozsáhlé vyhledání informací. 
 
Na to dne 17.05.2021 bylo úřadu doručeno Vaše další podání, zaevidované pod č. j. 
SPU 176325/2021, v následujícím znění: 
 
„… děkuji za reakci a odkaz na sazebník nákladů, avšak prosím o Vaše stanovisko ohledně 
předpokládaného časového rámce souvisejícího s vyhledáváním podkladů.“ 
 
V této souvislosti zdůrazňujeme, že část sdělení o prodloužení lhůty týkající se možnosti žádat 
úhradu nákladů za rozsáhlé vyhledávání informace byla pouze informativního charakteru. 
V případě, kdy by úřad požadoval úhradu, byla by Vám zaslána výzva, která by obsahovala 
přehled časové náročnosti získání informace a požadovanou částku. Úřadu však zmíněné 
náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace nevznikly a tak Vám bude informace 
poskytnuta bez dalšího. 
 
Jde-li o Vámi požadovanou informaci, po prověření úřad sděluje následující: 
 

 

Advokátní kancelář Turnhöfer 

Mgr. Kateřina Turnhöfer, advokátka 

Evropská 2758/11 

160 00   Praha 6 
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K osobě jménem evidujeme pouze výzvu k zaplacení úhrady ve vztahu 
k nájemní smlouvě č. 64N17/01, tj. zpětné účtování za užívání nemovité věci - pozemku parc. 
č. 1173/1 v k. ú. Smíchov. zaplatila za užívání v období od 29.01.2015 do 
30.09.2017. Dne 30. 03. 2021 ji byla opět zaslána výzva k zaplacení úhrady za období od 
01.10.2017 do 31.12.2020, kterou si nevyzvedla na poště a dokument byl dne 16.04.2021 
znovu odeslán s vložením do schránky. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Mgr. Xenia Veselá 
ředitelka Odboru zastupování státu a legislativy 
Státní pozemkový úřad 


