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Váš dopis zn.:  
Ze dne: 22.8.2022       
Naše značka: SPU 312494/2022 
Spis. značka:  SPU 304623/2022/2 
Vyřizuje:  Ing. Radoslav Baslík 
Tel:    727957146 
E-mail: r.baslik@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
 
 

DATUM: 30.8.2022 
 
 

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

Vážený pane doktore, 
 

dne 22.8.2022 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 niž požadujete: 
 

1. Sdělení, v jakém stavu se aktuálně nachází vyřizování výše specifikované žádosti 
Obce Pasohlávky o bezúplatný převod pozemků parc. č. 3163/353, parc. č. 3163/639 
a parc. č. 3163/640 v k.ú. Mušov, popř. o sdělení, zda již byla výše specifikovaná 
žádost Obce Pasohlávky o bezúplatný převod předmětných pozemků zamítnuta pro 
nesplnění zákonných podmínek; a  

 

2. V případě, že byla výše specifikovaná žádost Obce Pasohlávky o bezúplatný převod 
parc. č. 3163/353, parc. č. 3163/639 a parc. č. 3163/640 v k.ú. Mušov již zamítnuta, 
zaslání kopie sdělení Státního pozemkového úřadu o zamítnutí výše specifikované 
žádosti.  
 

K Vaší žádosti sdělujeme, že žádostí zaevidovanou u našeho úřadu dne 2.10.2015 požádala 
Obec Pasohlávky o převod mj. Vámi uváděných pozemků v k. ú. Mušov dle ust. § 7 odst. 1 
písm. e) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých 
souvisejících zákonů,  ve znění platném do 31.07.2016, jako pozemků určených dle územního 
plánu obce k realizaci zeleně. Žádost obce nebyla v rozsahu Vámi uváděných pozemků 

zamítnuta a je nadále ve stavu vyřizování. Datum vyřízení žádosti nelze predikovat.   
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
(otisk úředního razítka) 
 
 
Ing.  Renata Číhalová, v.r.  
ředitelka  Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 
Státního pozemkového úřadu 
 

 
Vážený pan 
JUDr. Martin Purkyt 
Advokát 
náměstí 14. října 496/13 
150 00 Praha 5 
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