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POSKYTNUTÍ INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. 
 
 

Vážená paní , 
 
dne 22. 04. 2022 obdržel Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Vaši 
žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to v následujícím znění: 
 
„Obracím se na Státní pozemkový úřad s žádostí o poskytnutí informace dle zákona 
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 
Požadované informace se týkají pozemků v k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu, p. č. 1915, 1917, 
1972, 1973 evidovaných u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův 
Brod. 
Požaduji informace, zda Státní pozemkový úřad obdržel v roce 2021 a 2022 od nějakého subjektu 
nabídku, která by se týkala užívání, resp. propachtování/pronajímání výše uvedených pozemků či 
odkoupení spoluvlastnického podílu státu, ať již jednotlivých pozemků nebo jako celku. Pokud 
takovou nabídku povinný subjekt přijal požaduji zaslání její kopie, přičemž respektuji znečitelnění 
osobních údajů s výjimkou údajů, které nejsou považovány za osobní údaje (např. jméno a 
příjmení) a povinnému subjektu nic nebrání v jejich poskytnutí. V případě, že by existoval zákonný 
důvod kopii písemnosti neposkytnout, požaduji zaslání informací: jméno a příjmení, kdo nabídku 
učinil, kdy nabídku učinil, shrnutý obsah této nabídky, za jakým účelem chce pozemky využívat, 
jakým způsobem navrhuje upravení vypořádání ve vztahu k vlastníkům pozemků a jakou finanční 
hotovost nabídl. 
Pokud je státním pozemkovým úřadem vypracován záměr týkající se plánovaného hospodaření se 
spoluvlastnickým podílem státu na výše uvedených pozemcích, žádám zaslání kopie této 
písemnosti“ 
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina Vám tímto poskytuje 
následující informace dle zákona. 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina v roce 2021 a ani do dnešního 
dne v roce 2022 neobdržel žádnou nabídku (příp. žádost) týkající se užívání 
(propachtování/pronajímání) pozemků p. č. 1915, 1917, 1972 a 1973 v k. ú. Suchá u Havlíčkova 
Brodu. Taktéž v tomto období Státní pozemkový úřad neobdržel nabídku (příp. žádost) o 
odkoupení spoluvlastnického podílu státu k výše uvedeným pozemkům. 
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Státní pozemkový úřad nedisponuje písemností, týkající se záměru plánovaného hospodaření se 
spoluvlastnickým podílem státu na pozemcích p. č. 1915, 1917, 1972 a 1973 v k. ú. Suchá u 
Havlíčkova Brodu. 
 

 

 

 

S pozdravem 
 
 
 
(„otisk úředního razítka“) 
 
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. v. r. 

ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Kraj Vysočina     
Státního pozemkového úřadu 


