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Váš dopis zn.:   
Ze dne:   
Naše značka: SPU 241606/2022/141/Hej 
Spis. značka: SZ SPU 239685/2022 
 
Vyřizuje.:  Ing. Hejduková Alena 
Tel.:  725 900 638 
ID DS:  z49per3 
E-mail:  a.hejdukova@spucr.cz 

Datum :             1.7.2022                        ID DS: xxxxxxxxxx 
 
 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Vážený pane,  
 
Státní pozemkový úřad, obdržel dne 1.7.2022 Vaši žádost v zastoupení pana xxxxxxxx 
xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx , o poskytnutí informací 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „InfZ“)., kterou zaregistroval pod č. j. SPU 239685/2022, a dle které žádáte 
o informaci, týkající se řízení vedeného u Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj 
pod sp.zn. PÚ-2947/92 a to: 
 

1) V jaké fázi se řízení nachází 
2) Bylo již v nadepsaném řízení rozhodnuto?  
3) Pokud ano, jak bylo v nadepsaném řízení Krajským pozemkovým úřadem pro 

Liberecký kraj rozhodnuto? 
 
  

Dle ust. §14 odst.5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
podáváme následující informace: 
 

- ad1) dne 28.ledna 2022 rozhodl Ústavní soud o zamítnutí Ústavní stížnosti podané  
proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14.2.2020, č.j. 5 As 107/2019-38, 
rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16.4.2019, č.j. 3A48/2017-105, rozhodnutí 
ministra vnitra ze dne 30.12.2016, č.j. MV-153941-4/VS-2016 a rozhodnutí Ministerstva 
vnitra ze dne 7.9. 2016, č.j. VS-2880/833/2-2004. 
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj připravuje podklady pro vydání správního 
rozhodnutí. 
 

- ad2) k dnešnímu datu nebylo Krajským pozemkovým úřadem pro Liberecký kraj  
 v dané věci rozhodnuto  
 

- ad3) k dnešnímu datu nebylo vydáno správní rozhodnutí . 
 
 
S pozdravem 
 
 
Ing. Bohuslav Kabátek,  
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Liberecký kraj 

 

   Vážený pan 

   xxxxxxxxxxxxxxxx 

   xxxxxxxxxxxxxxxx 

   xxxxxxxxxxxxxxxx 
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