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Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů  
 
 
Vážený pane doktore, 
 
dne   22. 5.2022  obdržel   Státní  pozemkový  úřad  Vaši  žádost  o poskytnutí  informace dle  
zákona č.106/1999  Sb.,  o svobodném přístupu k   informacím, ve   znění   pozdějších 
předpisů,  v následujícím  znění: 
 
Ve smyslu ZPI žádám o zaslání kopie požadavku obecnímu úřadu podle § 7 odst. 2 zákona 
95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků…, v platném znění ke 
dni převodu pozemků parc. č. 4701/1, parc. č. 4699/1, vše v k. ú. Královo Pole, resp. uzavření 
Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků mezi Pozemkovým fondem ČR a Statutárním 
městem Brnem ze dne 11.11.2004.  
Zveřejnění Vašeho záměru na úřední desce obecního úřadu, v tomto případě statutárního 
města Brna, jsem nenašel, proto si dovoluji o oznámení dle shora citovaného ustanovení 
zákona požádat Vás. 
 
K Vaši žádosti sdělujeme, že podle ust. § 7 odst.2 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách 
převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona 
č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen zákon), pozemkový fond předá obci, v jejímž územním obvodu se prodávaný zemědělský 
pozemek nachází, k vyvěšení na úřední desce obecního úřadu oznámení o zahájení prodeje 
podle odstavce 1 s uvedením údajů o pozemcích podle katastru nemovitostí.  Přičemž podle 
ust. § 7 odst. 1 zákona, pozemkový fond může prodat zemědělské pozemky, za podmínek 
daných v tomto ustanovení zákona  a) oprávněným osobám, b) fyzickým osobám, které jsou 
zemědělskými podnikateli, c) společníkům obchodních společností nebo členům družstev,   d) 
osobám podle § 4 odst. 1 písm. a).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vážený pan 
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Pozemky KN p. č. 4699/1 a p. č. 4701/1 v k. ú. Královo  Pole však nebyly prodány podle ust. 
§ 7 odst. 1 zákona,  ale  byly  převedeny smlouvou ze dne 11.11.2004 bezúplatně podle ust. 
§  5  odst. 1 písm. e)  zákona. Jelikož na  takové  převody  se ust. § 7 odst. 2 zákona 
nevztahovalo, nebylo pozemkovým fondem obecnímu úřadu  k vyvěšení na úřední desce 
předáno žádné oznámení, a proto Vám nemůže náš úřad požadovaný doklad  poskytnout.      
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(otisk úředního razítka) 

 
 
Ing.  Renata Číhalová  
ředitelka  Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 
Státního pozemkového úřadu 
v.z. JUDr. Jarmila Báčová, v.r., zástupkyně ředitelky KPÚ JmK  
 


