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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím 
 

Vážený pane XXXXX, 
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj (dále také „SPÚ“), obdržel Vaši 
žádost ze dne 10. 8. 2022 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, doručenou do datové schránky dne 10. 8. 2022 pod                                       
č.j. SPU 290112/2022. Tato žádost se týkala informace o vlastnictví pozemků p.č. 1169 v k.ú. Chotěšov 
a p.č. 944/1 v k.ú. Týnec u Chotěšova. K Vaší žádosti uvádíme následující. 
 
SPÚ nahlédnutím do katastru nemovitostí potvrzuje, že u výše uvedených pozemků je v údaji o 
vlastnictví uvedeno „parcela není zapsána na listu vlastnickém“. V takových případech je 
pravděpodobně vlastnictví katastrem nemovitostí evidováno ještě dle původní evidence katastru 
nemovitostí (například PK, GP či EN), nikoli v evidenci katastru nemovitostí (KN).  
 
K relevantnímu poskytnutí informace o vlastnictví k výše uvedeným pozemkům je nutné identifikovat 
výše uvedené parcely dle původní evidence katastru nemovitostí, přičemž SPÚ touto identifikací 
nedisponuje a zároveň není věcně příslušným orgánem k poskytnutí této identifikace. Tím je místně 
příslušný katastrální úřad, tj. Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň-jih. SPÚ 
není schopen bez identifikace parcel dle původní evidence katastru nemovitostí jednoznačně uvést, zda 
je nebo není vlastníkem parcel (respektive zda má SPÚ příslušnost hospodaření s majetkem ve 
vlastnictví ČR) dle současné evidence katastru nemovitostí. Identifikaci parcel dle původní evidence 
katastru nemovitostí poskytuje za úplatu katastrální úřad.  
 
Doporučujeme Vám proto obrátit se na příslušný katastrální úřad s žádostí o poskytnutí identifikace 
parcel dle původní evidence katastru nemovitostí, stejně tak by měl být katastrální úřad schopen 
poskytnout Vám relevantní informaci o vlastnictví k požadovaným parcelám. 
 
 
S pozdravem, 
 
 
elektronicky podepsáno 
……………………………. 
Ing. Jiří Papež 
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 
Státní pozemkový úřad 
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