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Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, v platném znění  
 
 
Vážený pane inženýre,   
 
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj (dále jen „KPÚ“) k Vaší žádosti ze dne 7.7.2021 podané dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění k jednotlivým dotazům, 
ohledně pozemku parc.č. 301/1 v katastrálním území Potůčky, sděluje:  

1. Souhlasil Pozemkový úřad se stavební činností, pozemních prací, dolování horniny a zeminy  
a odvozu této horniny a zeminy z pozemku Úřadu tedy 301/1 v k.ú. Potůčky? Za jakou částku a komu 
je hornina a zemina odprodávána? Existují v této věci jakékoliv písemné dokumenty? 

a. Souhlas ze strany KPÚ k Vámi uvedenému výčtu prací vydán nebyl.  
b. Cena horniny a zeminy nebyla s ohledem na odpověď na Vaši první otázku vyčíslena a není 

po žádném subjektu požadována.  
c. Žádné písemné dokumenty k této věci nemá KPÚ k dispozici.  

2. Byl na takovou činnost vypracován statistický posudek?  
a. KPÚ nemá žádný posudek k této věci k dispozici.  

3. Na základě čeho, souhlasil Pozemkový úřad s prováděním takovýchto stavebních prací a další 
činností na svých pozemcích? Kdo tyto stavební činnosti na pozemcích Pozemkového úřadu 
provádí? Má v této věci daný subjekt právní titul (např. smlouvou) na to, aby tyto činnosti mohl na 
pozemcích Pozemkového úřadu provádět?  

a. Souhlas se stavebními pracemi, jak je výše uvedeno, vydán nebyl.  
b. Práce realizoval vlastník navazujícího pozemku par.č. 301/2.  
c. Žádný smluvní vztah, který by opravňoval k provádění popisovaných činností uzavřen není.  

 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
 
Ing. Šárka Václavíková 
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Karlovarský kraj 
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