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Sdělení k žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,InfZ")

Vážený pane,

reagujeme na Vaši žádost o informace ze dne 11. 1. 2022 (zaevidované pod
č.j.: SPU 015598/2022) a upřesněné podáním ze dne 27. 1. 2022.
Dne 10.2.2022 Vám byla zaslána ,,Žádost o prodloužení lhůty" v souladu s ustanovením § 14
odst.7 písm. a) lnfZ z důvodu vyhledání požadovaných informací v jiných úřadovnách, které
jsou oddělené od úřadovny vyřizujIcí žádost.

Předmětem Vaší žádosti o informace je následující, viz citace

1. výpis vy/ustrovaných věcí sp. zn. 27 Si 298/2021, Okresní soud v Šumperku,
sp. zn. 10 C 273/94, datum nabyti právni moci 28.01.2002.
Za/ovaný Zemědělské družstvo Usovsko, lCO 00397318.
Proč ČR - PF prodával státní majetek firmě ža/ovanéf'

2. Kolik ha zemědělské půdy prodal stát, tj. PF ČR a SPÚ ČR firmě Úsovsko a.s. Klopina,
IČO 60793015' Za kolik?

3. Kolik ha zemědělské a lesní půdy prodal stát, tj. PF ČR a SPÚ ČR fyzické osobě,
Za jakou cenu? Kdy?

Konec citace

K Vaší žádosti Vám sdělujeme nás|edujÍcÍ:

Ad 1. PF ČR prodával Zemědělskému družstvu Úsovsko majetek dle zákonem stanovených
podmínek, a to podle:
- zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků

z vlastnictví státu na jiné osoby, na základě žádosti vlastníka stavby
podle § 5 odst. 6 uvedeného zákona o pozemek pod stavbou
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- zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, podleschváleného privatizačního projektu č. 40327, usnesením vlády ČR č. 568 ze dne
6.10. 1993 a Rozhodnutím Ministerstva financi ČR o privatizaci Polického rybníka

Ad 2. ZD Usovsko nabylo v roce 2008 dle zákona č. 95/1999 Sb. celkem 276 m' za kupní
cenu 16 370,-KČ.
Společnost Úsovsko a.s., nabyla v letech 2002 - 2020 dle zákona č. 95/1999 Sb.
a zákona č. 503/2012 Sb. úhrnem 26,3758 ha za celkovou kupní cenu 2 016 395,-KČ

Ad 3. Ze strany Pozemkového fondu ČR, ani Státního pozemkového úřadu ČR nebyla
převáděna žádná lesní půda.
Jde-li o zemědělskou půdu, nabyl v letech 2003 - 2012 dle zákona
č. 95/1999 Sb. úhrnem 799,441 ha. Údaj o výši kupní ceny Vám s ohledem na ochranu
soukromí fyzické osoby nemůžeme poskytnout. Dle § Ba lnfZ informace týkající se
osobnosti, projevů osobní povahy, soukromé fyzické osoby a osobní údaje povinný
subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujichni jejich ochranu.
Informace o výši kupní ceny je pak nutné považovat za informace spadající do oblasti
soukromí fyzické osoby, která vypovídá o majetkových poměrech. Poskytnuti takové
informace by pak z pohledu Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj představovalo nepřiměřený zásah do soukromí dotčené osoby.

S pozdravem

(,,otisk úředního razítka")

jUDW oman rnčal, LL.M. -..· '--.- - ' i' ..)
,čeáíei KPÚ pro Olomoucký kraj " ' - " . "Ň

" Státního pozemkového úřadu
' "" ' ijf '

Na vědomí:
SPÚ Praha, Odbor zastupování státu a legislativy

Zasprávnost: Ing janjílek
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