
 

 

1 / 1 

    

 
Váš dopis zn.:   
Ze dne:  8. 9. 2022 
Naše značka: SPU 333742/2022/Gab 
Spis. značka: SZ SPU 331490/2022 
 
Vyřizuje.:  Mgr. Lucie Gabková  
Tel.:  + 420 727 956 859 
ID DS:  z49per3 
E-mail:  l.gabkova1@spucr.cz 
 
Datum:  12. 9. 2022 
 

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

Vážená paní inženýrko, 
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj (dále také „SPÚ“), obdržel Vaši 
žádost ze dne 8. 9. 2022 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, doručenou do datové schránky dne 8. 9. 2022 pod č.j. SPU 
331490/2022. Tato žádost se týkala informace o způsobu převodu vlastnictví SPÚ k pozemkům p.č. st. 
82, 183, st. 184/1, st. 209, st. 339, 211/1, 211/5, 211/6, 211/7, 211/10 a 922, vše v k.ú. Luby. K Vaší 
žádosti uvádíme následující. 
 
K převodu pozemků p.č. 922 a st. 82 a souvisejících nemovitostí v k.ú. Luby: 
Pozemky byly do vlastnictví společnosti JP NATUR s.r.o. převedeny na základě výsledku veřejné 
obchodní soutěže o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o prodeji privatizovaného majetku, 
kterým byla kupní smlouva č. 82/15 ze dne 25. 6. 2018. Nadto uvádíme, že informaci o nabývacím titulu 
k vlastnictví (tj. způsob nabytí) lze získat nahlédnutím do veřejné evidence katastru nemovitostí.   
 
K převodu pozemků p.č. st. 183, st. 184/1, st. 209, st. 339, 211/1, 211/5, 211/6, 211/7 a 211/10 a 
souvisejících nemovitostí v k.ú. Luby: 
Nahlédnutím do veřejné evidence katastru nemovitostí bylo zjištěno, že vlastnictví k výše uvedeným 
pozemkům nepřevedl fyzické osobě XXXXX SPÚ, nýbrž dvě soukromé právnické osoby. Vlastnictví 
k těmto pozemkům nenáleželo SPÚ (respektive jeho právnímu předchůdci Pozemkovému fondu ČR) 
již od roku 2009, kdy byly pozemky p.č. 211/1, 211/5, 211/6, 211/7, st. 209 a st. 339 převedeny na 
základě restituční smlouvy ze dne 6. 4. 2009 dle z.č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě 
a jinému zemědělskému majetku, do vlastnictví Statku Sobětice spol. s r.o. Na základě restituční 
smlouvy dle stejného zákona, ze dne 3. 4. 2009, byly pozemky p.č. 211/10, st. 183 a st. 184/1 převedeny 
do vlastnictví Statku Beňovy s.r.o. Nemovitosti, které jsou součástí těchto pozemků, byly převedeny do 
vlastnictví jiných osob na základě přímého prodeje dle z.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku 
státu na jiné osoby, již ke dni 1. 1. 1997 na základě smlouvy č. 988/95, ev. číslo privatizačního projektu 
15144.   
 
S pozdravem, 
 
 
elektronicky podepsáno 
……………………………. 
Ing. Jiří Papež 
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 
Státní pozemkový úřad 
v z. Mgr. Petr Brož 
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