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Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
Vážená paní magistro, 
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj (dále jen „SPÚ“), obdržel 
Vaši žádost ze dne 14. 5. 2021 o poskytnutí informace (dále jen „žádost“) dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, která byla doručena dne 
14. 5. 2021 a zaevidována pod č.j. SPU 174985/2021. Tato žádost se týkala vytvoření 
seznamu pozemků vhodných k převodu do osobního vlastnictví za účelem výstavby rodinného 
domu. K Vaší žádosti uvádíme následující. 
 
SPÚ převádí pozemky do vlastnictví jiných osob podle podmínek stanovených v z. č. 503/2012 
Sb., o Státním pozemkovém úřadu, z.č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a 
jinému zemědělskému majetku, z.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné 
osoby nebo například dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a 
náboženskými společnostmi.  
 
Na jiné osoby lze státní majetek převést pouze k zákonem stanovenému účelu a za 
stanovených podmínek, zejména zemědělsky činným osobám pro zemědělské využití půdy, 
obcím a jiným organizačním složkám státu či například majitelům přilehlých pozemků, 
vlastníkům staveb na těchto pozemcích, oprávněným osobám dle restitučních zákonů aj. 
 
Ve výše uvedených případech lze podat žádost o převod konkrétního pozemku na 
předepsaném formuláři, který je pro konkrétní typy převodu majetku uveřejněn na webových 
stránkách našeho úřadu zde: www.spucr.cz. 
 
Dle obsahu Vaší žádosti se však domníváme, že nesplňujete podmínky pro případný převod 
majetku. 
 
Na základě poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. není možné vytvářet novou 
informaci, kterou by vytváření seznamu pozemků dle Vašich kritérií bylo. Nicméně převod by 
i přesto nebyl možný.  
 
 
S pozdravem, 

 
elektronicky podepsáno 

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