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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, 
v pl.zn., tykající se nemovitostí v k.ú. Dejvice

Dobrý den,

dne 10. 2. 2022 byla Krajskému pozemkovému úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu (dále též 
„KPÚ") doručena Vaše žádost podaná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění (dále též ,,lnfZ“), zaevidovaná dne 10.2.2022 pod č. j. SPU 
046059/2022, kterou požadujete:

„Žádám tímto o poskytnutí výsledků přezkoumání znaleckých posudků (č. 11438-263-2021 a dalších, 
zpracovaných znalcem Ing. Zdeňkem Tomíčkem pro úplatný převod pozemků v Zahrádkářské osadě 
Jenerálka v k. ů. Dejvice), které provedlo Oddělení tvorby cen a verifikace. Dále pak žádám o 
poskytnutí stanoviska Odboru převodu majetku státu, na základě kterého došlo k okamžitému 
pozastavení převodu pozemků v ZO Jenerálka."

KPÚ k žádosti sděluje následující:

K Vaší žádosti KPÚ sděluje, že požadovaná konzultace Oddělení tvorby cen a verifikace ve věci 
posouzení správnosti stanovení ceny pozemků se týkala výhradně posouzení správnosti postupů 
zpracovatele předmětného znaleckého posudku v návaznosti na jeho smluvní vztah se Státním 
pozemkovým úřadem. Jedná se tudíž o dokument mající z materiálního hlediska povahu interního 
pokynu, který neodpovídá hlediskům revizního znaleckého posudku. Na základě konzultace 
s odbornými útvary ústředí Státního pozemkověho úřadu přistoupilo KPÚ k rozhodnutí objednat 
znalecký posudek pro účely posouzení, zda byla cena dle znaleckého posudku vyhotoveného Ing. Z. 
Tomíčkem stanovena ve správné výši. Tento však ke dni 23. 2. 2022 doposud nebyl KPÚ předán. 
V současnosti Vám tudíž nejsme schopni poskytnout žádný dokument, který lze z materiálního 
hlediska považovat za znalecký posudek, kterým by došlo k přezkoumání znaleckého posudku 
vyhotoveného Ing. Z. Tomíčkem.

Jde-li o stanovisko Odboru převodu majetku státu, toto nebylo zaznamenáno na žádném nosiči, neboť 
šlo pouze o ústní projednání celé záležitosti prostřednictvím telefonického hovoru mezi zaměstnanci 
KPÚ a ústředí Státního pozemkového úřadu. Z uvedeného důvodu Vám tudíž Vámi požadované
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stanovisko nelze poskytnout, když dle InfZ lze poskytovat jen informace fyzicky zaznamenané na 
jakémkoliv nosiči, jak stanovuje § 3 odst. 3 InfZ.

S pozdravem

Ing. Jiří Veselý 
ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha
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