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Doporučeně 

 

 

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím – odpověď 

 

 

Archiv bezpečnostních složek (dále jen „Archiv“) obdržel dne 5. 12. 2022 žádost 

o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon“). Žádost byla zaevidována pod č.j. ABS 

9096/2022. Předmětem žádosti jsou informace týkající se oplocení nacházejícího se na 

pozemku p,č. 408/2 v k.ú. Řícmanice. 

 

Dle zákona č. 106/1999 Sb. je povinností povinného subjektu posoudit žádost nejprve 

z formálního hlediska. Žádost nesplňovala formální požadavky, bylo nezbytné doplnit údaje 

dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, 

adresa pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště). Povinný 

subjekt vyzval žadatele k doplnění zákonných údajů dopisem pod č.j. ABS 9100/2022. Dne 

16. 12. 2022 byly požadované údaje žadatelem doplněny, a to podáním zaevidovaným pod č.j. 

ABS 9337/2022, doručeným osobně do podatelny Archivu. Ode dne 16. 12. 2022, kdy došlo 

k doplnění podání, počíná běžet dle § 14 odst. 5, písm. d) zákona lhůta 15 dní.  

 

 Žadatel požaduje informaci, zda má Archiv bezpečnostních složek ve své správě 

oplocení nacházející se na pozemku p.č. 408/2 v k. ú. Řícmanice. 

 

K tomu povinný subjekt uvádí. Dle výpisu z katastru nemovitostí k pozemku p.č. 

408/2 v k.ú. Řícmanice vlastnické právo náleží České republice, příslušnost hospodařit 

s majetkem státu Archivu bezpečnostních složek. Na Archiv, vzniklý zákonem č. 181/2007 

Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, došlo k převedení majetku Ministerstvem 

vnitra ČR zápisem o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu v roce 2008. 

 



Na Archiv přešla tímto způsobem kromě oplocených pozemků v k.ú. Řícmanice také 

čerpací stanice a vodojem. Oplocení bylo vybudováno jako ochrana čerpací stanice a 

vodojemu v 80. letech minulého století tehdejší KS SNB Brno. Z výše uvedeného vyplývá, že 

k oplocení pozemku p.č. 408/2 v k.ú. Řícmanice má Archiv příslušnost hospodařit stejně jako 

k pozemkům v k.ú. Řícmanice a čerpací stanici a vodojemu. 

 

S pozdravem 

 

 

      Mgr. Světlana Ptáčníková 

     ředitelka Archivu bezpečnostních složek 

 




