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DATUM: 20.7.2021 
 
 
Vyřízení odvolání podle ust. § 16 odst. 1 zákona ve spojení s ustanovením § 83 odst. 1 a násl.. 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, proti rozhodnutí č. j. SPU 223071/2021 ze dne 17.6.2021 
 
 
Vážený pane doktore, 
 
dne  29.6.2021 obdržel  Státní pozemkový úřad Vaše odvolání proti rozhodnutí  ze  dne 17. 06. 2021, 
č. j. SPU 223071/2021, kterým bylo rozhodnuto o částečném odmítnutí Vaší žádosti o informaci dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 
„zákon“), ze dne 6.6.2021, kterým bylo mimo jiné požadováno poskytnutí informace o důvodu 
„Souhlasného prohlášení s paní XXXXXXXXX“. Jelikož Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
neměl  k dispozici žádný nosič  na kterém by byl zaznamenán důvod souhlasného prohlášení s paní 
XXXXXXXXXX, žádost v této části výše uvedeným rozhodnutím odmítl.   
 
K Vašemu dotazu ohledně důvodu souhlasného prohlášení s paní XXXXXXXXX sdělujeme, že podle 
„Souhlasného prohlášení“ ze dne 11.11.2004, které si na základě podaného odvolání Krajský 
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj dodatečně vyžádal na Katastrálním úřadě pro Jihomoravský 
kraj, KP Brno-město, byla důvodem odstoupení od smlouvy skutečnost, že o převod pozemků 
před uzavřením smlouvy č. 32 PR 03/73 požádalo statutární město Brno v souladu s § 5 odst.1 
zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jak jsme Vám již dopisem č. j. SPU 202307/2021 

ze dne  3.6.2021 sdělili, podle programové databáze Státního pozemkového úřadu bylo o převod 
dotčených 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.  
 
Nad rámec výše uvedeného sdělujeme, že v souladu s dikcí § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
v platném znění, ve spojení s § 20 odst. 4 písm. b) zákona Vaše odvolání nebylo dále předáno 
odvolacímu orgánu, neboť Vám byla požadovaná informace poskytnuta v rámci „autoremedury“. 
Odvolání tak bylo plně vyhověno, ač po lhůtě stanovené zákonem.  Vycházíme však z toho, že 
prvořadým zájmem žadatele je získání požadované informace. Odvolací orgán byl o této skutečnosti 
vyrozuměn. 
  
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Ing. Renata Číhalová 
ředitelka  Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 
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