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POSKYTNUTI INFORMACE DLE ZAKONA C. 106/1999 SB.

Vážený pane magistře,

dne 21. 5. 2021 obdržel Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Vaši 
žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon“), a to v následujícím znění:

„ Vážení,
tímto si Vás v souladu s ust. § 13 zákona o svobodném přístupu k informacím jako budoucí 
vlastník níže uvedených nemovitostí dovoluji požádat o poskytnutí následujících informací:

1) Sdělení, zda nejsou některé z následujících nemovitostí:
pozemek pare. č. 442, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. ev. 29, 
stavba pro rodinnou rekreaci;
pozemek pare. č. 448, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. ev. 25, 
stavba pro rodinnou rekreaci;
pozemek pare. č. 449, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. ev. 28, 
stavba pro rodinnou rekreaci;
pozemek pare. č. 450, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. ev. 27, 
stavba pro rodinnou rekreaci;
pozemek pare. č. 451, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. ev. 26,
stavba pro rodinnou rekreaci;
pozemek pare. č. 452/1, ostatní plocha;
pozemek pare. č. 452/2, ostatní plocha;
pozemek pare. č. 452/3, ostatní plocha;
pozemek pare. č. 452/4, ostatní plocha;
pozemek pare. č. 452/5, ostatní plocha;
pozemek pare. č. 452/6, ostatní plocha;
pozemek pare. č. 452/7, zastavěná plocha a nádvoří;
pozemek pare. č. 452/8, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součásti je stavba bez 
č.p./č.ev.;
pozemek pare. č. 452/11, ostatní plocha; 
pozemek pare. č. 459/8, ostatní plocha;
vše zapsaně v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, 
Katastrálním pracovištěm Žďár nad Sázavou, na LV č. 16 pro katastrální území Vlachovice 
u Rokytna, obec Vlachovice (dále takě jen jako „nemovitosti") dotčeny probíhajícím
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restitučním řízením, které dosud nebylo skončeno?

2) V případě, že některá z výše uvedených nemovitostí bude dotčena restitučním řízením, tak 
žádám o sdělení, kdy a kým byl tento restituční nárok uplatněn a v jaké fázi se toto řízení 
nachází?

3) Sdělení, zda se některá z oprávněných osob domáhá v rámci soudního řízení změny 
rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, jehož předmětem je rozhodnutí o nevydání 
předmětných pozemků?

4) V případě, že je vedeno nějaké soudní řízení podle bodu 3), tak žádám o sdělení soudu a 
spisových značek a v jaké fázi se řízení nachází a kdo je žalovaný?

5) Sdělení, zda se některá z oprávněných osob domáhá v rámci soudního řízení změny 
rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, jehož předmětem je rozhodnutí o nevydání 
pozemků, které se nacházejí v blízkosti předmětných nemovitostí nebo s nimi funkčně 
souvisí?

Tímto Vás jako povinný subjekt zdvořile žádám o poskytnutí dožadovaných informací elektronicky 
do datově schránky společnosti ID DS: p7kpy99, ať už poskytnutím informace či kopií dokumentů, 
a to v zákonně lhůtě. “

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina Vám tímto poskytuje 
následující informace dle zákona:

• k bodu 1) Vám sdělujeme, že nemovitosti uvedené v tomto bodě nejsou dotčeny 
probíhajícím restitučním řízením, které dosud nebylo skončeno;

• k bodu 2) Vám sdělujeme, že žádná nemovitost není dotčena restitučním řízením;
• k bodu 3) Vám sdělujeme, že se žádná oprávněná osoba nedomáhá v rámci soudního 

řízení změny rozhodnutí Státního pozemkového úřadu;
• k bodu 4) Vám sdělujeme, že není vedeno žádné soudní řízení;
• k bodu 5) Vám sdělujeme, že se žádná oprávněná osoba nedomáhá v rámci soudního 

řízení změny Státního pozemkového úřadu, jehož předmětem je rozhodnutí o nevydání 
pozemků, které se nacházejí v blízkosti předmětných nemovitostí nebo s nimi funkčně 
souvisí.

S pozdravem

(„otisk úředního razítka")

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. v.r.
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu
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