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Poskytnutí informace 

 

Dne 19. 8. 2021 Státní pozemkový úřad obdržel Vaše doplňující podání k dřívější 
žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu 
k informacím“), v tomto znění: 
 
„Vážený pane magistře,  

děkuji Vám za zaslání dopisu Vaší značky SPU 297356/2021/Šá, který jsem dnes 
řádně převzal. Dovoluji si Vás upozornit na to, že v posledním odstavci zřejmě došlo 
k písařské chybě při identifikaci parcely, respektive parcelního čísla. Píšete v tomto 
posledním odstavci, že parcela je součástí připravovaného privatizačního projektu 
metodou přímého prodeje (rozumí se paní ). 
Žádám Vás o doplnění časového rámce této transakce. Není-li přesně znám, 
alespoň predikci.  

Děkuji Vám za ochotu a za vstřícnost!“ 

Poskytnutí informací  
 
Po prověření obsahu Vašeho doplnění žádosti k jednotlivým skutečnostem sdělujeme 
následující: 
 

1. Při sepisování dopisu s názvem „Poskytnutí informací“ č.j.  
SPU 297356/2021/Šá ze dne 16. 8. 2021 došlo v posledním odstavci textace 
k překlepu v označení parcelního čísla pozemku v k.ú. Městys Rudoltice 
ze správného 292/1 na nesprávné 291/2. V rámci tohoto doplnění sdělujeme, 
že řádné označení pozemku zní parc. č. 292/1. 

 
2. Určení doby odstátnění majetku nelze jednoznačně stanovit či predikovat, 

a to z důvodu, že privatizace majetku dle zákona č. 92/1991 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, je velmi časově náročná. Státní pozemkový úřad je 
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navrhovatelem privatizace a nemá schvalovací kompetence. Samotná 
realizace privatizace je plně v kompetenci Ministerstva financí.  

 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
(„otisk úředního razítka“) 
 
 
 
 
Mgr. Dana Lišková 

ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj  
v. z. Ing. Tomáš Hořelica v.r. 
zástupce ředitelky Krajského pozemkového úřadu 
pro Moravskoslezský kraj 
 
 
 
 

 

 

 


