
Plzeň dne 5.3.2018

Naše značka: SPU 112315/2018/104/Mr  / 34031

Vyřizuje: Miloslava Mrázková

Žádost o sdělení podle ust. § 6 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a 
 o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Věc:

Slatina
Horažďovice
34101

Městský úřad

Úřad městyse

Obecní úřad

V souladu s ust. § 6 zákona č. 503/2012 Sb., Vás žádáme, abyste nám na přiložených listinách do 
30 dnů od doručení této žádosti potvrdili, zda níže uvedené zemědělské pozemky (nebo jejich části)
 nejsou vyloučeny z převodu podle citovaného zákona dle ust. § 6 odst. 1 písm. b) - zda jsou 
pozemky (nebo jejich části) určeny závaznou částí schváleného územního plánu / vydaným 
územním plánem nebo vydaným regulačním plánem anebo rozhodnutím o umístění stavby / 
územním souhlasem* k zastavění veřejně prospěšnou stavbou nebo stavbou dopravní 
infrastruktury nebo touto stavbou již zastavěné.

Podle ust. § 6 odst. 1 písm. b) zákona o SPÚ nelze z převodu vyloučit pozemky již využité ke 
zřízení technické infrastruktury (zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Vyloučení 
pozemků 
z převodu podle tohoto ustanovení nebrání převodům podle § 7 nebo §10 odst. 1 zákona o SPÚ. 
Nebudou-li nám Vaše sdělení doručena ve výše uvedené zákonné lhůtě, budou pozemky 
převedeny (viz ust. § 6 odst. 5 zákona č. 503/2012 Sb.).

Dále si Vás dovolujeme požádat o sdělení dalších doplňujících informací rozvedených ve formuláři 
pro sdělení. Je-li pozemek určen k zastavění jinou stavbou než veřejně prospěšnou, pak uveďte 
jakou stavbou (pro bydlení, služby apod.). Je-li pozemek určen vydaným územním plánem nebo 
vydaným regulačním plánem k realizaci zeleně a realizaci veřejně prospěšných opatření anebo již k 
těmto účelům využitý, uveďte také.

Rovněž si Vás dovolujeme požádat o sdělení, zda níže uvedené pozemky nejsou dotčeny 
předkupním právem obce dle ustanovení § 101 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a 
zda obec na pozemky neuplatnila své vlastnické právo (návrhem na zápis do katastru nemovitostí 
nebo podáním žaloby na určení vlastnického práva) podle § 8 zákona č. 172/1991 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,  130 00  Praha 3 - Žižkov,  IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

Adresa pro doručování: KPÚ pro Plzeňský kraj, náměstí Generála Píky 8, 32600 Plzeň

Obec : Slatina

Katastrální území : Slatina u Horažďovic

Parcelní číslo druh evidence druh pozemkuID pozemku
110 Katastr nemovitostí - stavební zastavěné plochy a nádvoří3201603

310/1 Katastr nemovitostí - pozemkové ostatní plochy3201703

311/6 Katastr nemovitostí - pozemkové ostatní plochy3609103

311/7 Katastr nemovitostí - pozemkové ostatní plochy3609203

312 Katastr nemovitostí - pozemkové ostatní plochy3609303
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Příloha: formulář pro sdělení

....................................
jméno, razítko, podpis

Ing. Michal Dolejší

vedoucí oddělení převodu majetku státu 
KPÚ pro Plzeňský kraj
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