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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Dne 13. 2. 2020 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 13. 2. 2020, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

spočívající v označení pozemků (parcelní číslo a katastrální území), které jsou zastaveny stavbou jiného vlastníka 

než České republiky, k nimž Vám přísluší právo hospodařit s majetkem státu, a kde je uzavřena nájemní smlouva 

či jiný právní vztah podle nějž má osoba vlastnící stavbu na pozemku státu povinnost (např. rozhodnutí soudu) 

hradit úplatu za to, že nemovitost je postavena na stavbě jiného vlastníka (státu). V případě, že máte k dispozici 

rozhodnutí soudu v této věci, kdy soud buď určil povinnost úplaty vlastníkovi stavby na pozemku státu a/nebo 

naopak určil, že takový vlastník povinnost úplatu hradit nemá, prosím označení těchto rozhodnutí soudem, 

spisovou značkou a jednacím číslem, případně též o zaslání těchto rozhodnutí. Dále si Vás dovoluji požádat 

o sdělení, zda máte k dispozici metodiku, podle níž určujete, zda je vlastník stavby postavené na pozemku státu 

hradit úplatu za užívání tohoto pozemku či nikoliv a metodiky určení výše úplaty za užívání. Žádám též o zaslání 

uvedených metodik či postupů (bez ohledu na jejich skutečný název). 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

pozemky, s nimiž je Jihočeský kraj příslušný hospodařit jako s majetkem státu Jihočeský kraj nevlastní. Zřejmě 

by Váš dotaz měl směřovat na státní organizace jako Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Státní 

památkový ústav České republiky. 
 

S pozdravem 
 

 

 
Mgr. Petr Soukup       

vedoucí odboru 
 

 

   

Váš dopis zn.:        

Ze dne: 13. 2. 2020  

Naše č. j.: KUJCK 32160/2020  

Sp. zn.: KHEJ 24824/2020/kakr SO  

   

Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  
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