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DATUM: 16 6.2022 
 
 

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

Vážený pane doktore, 
 

dne  2.6.2022  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 doplnění poskytnuté informace o informaci dle ZPI: 
 

1) z jakého důvodu Pozemkový fond ČR nepřevedl pozemky parc. č. 4699/1 a parc. č. 4701/1, 
vše v k. ú. Královo Pole, na žadatele, tedy statutární město Brno, již na základě jeho 
žádosti ze dne 29. 6. 2001? 
 

2) kdy, jak dlouho, jakým způsobem a s jakým výsledkem Pozemkový fond ČR zkoumal, zda 
převodům pozemků parc. č. 4699/1 a parc. č. 4701/1, vše v k. ú. Královo Pole, nebrání 
práva třetích osob, jež mají před uspokojením práv obcí při tomto převodu přednost a platí-
li to, co jste uvedli v informaci SPU 191634/2022 Spis. značka: SPU 181187/2022/2 ze 
dne 30. 5. 2022. Prosím o scan listin o výsledku šetření práv třetích osob u uvedených 
pozemků. 

 
3) V odůvodnění souhlasného prohlášení s paní XXXXXXXXXXXXXX ze dne 11. 11. 2004 

se uvádí, že statutární město Brno si požádalo o pozemky shora uvedené jako první. Tím 
je míněna údajná žádost statutárního města Brna ze dne 29. 6. 2001, která byla již 
skartována? Prosím o sdělení skartační doby pro nevyřízené žádosti o převody dle zákona 
95/1999 Sb. a datum, kdy byla žádost skartována.  

 
K části žádosti  (bod 1) týkající se  dotazu o důvodu „nepřevedení pozemků KN p. č. 4699/1 a 
p. č. 4701/1 v k. ú. Královo Pole na základě žádosti ze dne 29. 6. 2001“ bylo dne 16.6.2022 
vydáno rozhodnutí č. j. SPU 218900/2022, kterým byla Vaše žádost v této části odmítnuta 
 
K bodu 2) sdělujeme, že Pozemkový fond České republiky v souladu s ust. § 2 zákona č. 
95/19999 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, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z 
převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, požádal písemně  v letech 2002, 2003 a 
2004 Pozemkový úřad města Brna, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo financí, 
Vojenskou ubytovací a stavební správu, Katastrální úřad Brno-město a statutární město Brno 
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o vyjádření, zda pozemky KN p. č. 4699/1 a p. č.  4701/1 v k. ú. Královo Pole nejsou 
podle odstavce 1 z převodu vyloučeny. V příloze zasíláme naskenovaná výše uvedená 
vyjádření s tím, že v souladu se  zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a  s 
„Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)“, byly  u této listiny 
anonymizovány osobní údaje. Podle těchto vyjádření nebyly shledány důvody, podle kterých 
by měly být tyto pozemky z převodu vyloučeny 
 

K bodu 3) sdělujeme, že skartační doba nerealizovaných žádosti o převod a běžné 
korespondence je 5 let. V souladu s ustanovením § 10 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, bylo 
Moravským zemským archivem v Brně dne 16.10.2018 provedeného skartačního řízení a na 
jeho základě  byla provedena dne 5.11.2018 firmou  EKO Century s.r.o. skartace dokumentů 
(bez trvalé hodnoty) určených ke zničení.   
 
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  
  

 
 
 
 
Příloha 
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https://app.codexis.cz/doc/CR/4161#L20

