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Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů – sdělení 
 

Vážený pane doktore,  
dne 8. 4. 2022 byla Státnímu pozemkovému úřadu, Krajskému pozemkovému úřadu pro 

Ústecký kraj, (dále jen „úřad“) doručena Vaše žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), 
zaevidovaná pod č. j. SPU 124931/2022. Úřad k předmětné žádosti uvádí následující: 
 
K dotazu „jaký je stav soudního řízení ohledně výše uvedené žaloby, resp. zda lze v blízké době 
očekávat pravomocné ukončení daného soudního řízení“. 
 
V současné době není KPÚ schopen predikovat, kdy bude soudní řízení o vyloučení nemovitostí 
a náhradního peněžitého plnění z konkursní podstaty ukončeno.  
 
K dotazu před „jakým soudem a jakou spisovou značkou je vedená výše uvedená žaloba o 
vyloučením nemovitostí z konkurzní podstaty“. 
 
Vámi uvedené pozemky v k. ú. Děkovka a k. ú. Medvědice jsou předmětem soudní řízení vedeného 
Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. 77 Cm 6/2009 (vyloučení nemovitostí a 
náhradního peněžitého plnění z konkursní podstaty). 
 
K dotazu „jsou výše specifikované pozemky nebo jejich části dotčeny jinými souběžně vedenými 
soudními řízeními“. 
 
Pozemky KN 51/8, 51/9, 51/10, 51/13, 51/17 a 51/20 v k. ú. Děkovka a KN 237 a 238 v k. ú. 
Medvědice jsou předmětem řízení vedeného Okresním soudem v Litoměřicích pod sp. zn. 20 C 
191/2019. 
 
Pozemky KN 51/8, 51/9, 51/10 a 51/13 jsou předmětem řízení vedeného Okresním soudem 
v Litoměřicích pod sp. zn. 9 C 190/2015. 
 
K požadavku na poskytnutí vydaných rozhodnutí soudu a požadavku na zaslání podaných žalob 
KPÚ zaslalo žadateli výzvu k úhradě nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací dle § 
17 InfZ pod č. j. SPU 157436/2022/508100/Pa 
S pozdravem 
 

 

Ing. Jiří Pavliš, DiS. 
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Krajského pozemkového úřadu 
pro Ústecký kraj 

Vážený pan 
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