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DATUM: 3.6.2021 
 
 

Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů  
 
 
Vážený pane doktore, 
 
dne 21.5.2021 obdržel Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj Vaši žádost o informaci,  
ve které požadujete poskytnutí informace o tom, zda statutární město  Brno  požádalo o 
pozemky p. č. 4699/1, p. č. 4699/15, p. č. 4701/1 v k. ú. Královo Pole skutečně teprve dne 
15.6.2004 a zda SPÚ vyzve statutární město Brno k vrácení pozemků zpět do majetku státu a 
kdy tak učiní. 
 
K části žádosti ve které požadujete poskytnutí informace o tom, zda statutární město  Brno  
požádalo o pozemky p. č. 4699/1, p. č. 4699/15, p. č. 4701/1 v k. ú. Královo Pole  skutečně 
teprve dne 15.6.2004 (v souhlasném prohlášení se uvádí, že k jeho uzavření došlo proto, že statutární 

město Brno požádalo o bezúplatný převod pozemků před uzavřením převodní smlouvy s paní 
xxxxxxxxx. Smlouva s paní xxxxxxxxxx byla uzavřena v průběhu roku 2003, zatímco statutární město 
Brno dle Vámi zaslaných údajů požádalo o bezúplatný převod pozemků shora specifikovaných až 
15.6.2004. Dotaz zní, zda statutární město Brno požádalo o pozemky skutečně teprve 

15.6.2004?), sdělujeme, že podle programové databáze Státního pozemkového úřadu bylo o 
převod pozemků statutárním městem  Brno   požádáno i dne 29.06.2001, a to dle ust. § 5 odst. 
1 zákona č. 95/1999 Sb., přičemž s ohledem na proběhnuvší archivační a skartační řízení 
nebyla tato žádost dohledána.  

 
K části žádosti  týkající se  sdělení, zda SPÚ vyzve statutární město Brno k vrácení pozemků 
zpět do majetku státu a kdy tak učiní, bylo dne 3.6.2021 vydáno rozhodnutí č. j. SPU 
202222/2021, kterým byla Vaše žádost v této části odmítnuta. 

  
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Ing.  Renata Číhalová 
ředitelka  Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 
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