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Předmět: SPR. ÚS 377/22 INF - poskytnutí informací 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Vážená paní …, 

 

 Ústavnímu soudu byla dne 8. dubna 2022 doručena Vaše žádost o poskytnutí informací 

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

 

 V návaznosti na první část Vaší žádosti Vám sděluji, že byla dohledána celkem čtyři 

soudní řízení vedená před Ústavním soudem, která mají souvislost s řízením vedeném Státním 

pozemkovým úřadem pod spisovou značkou PÚ 2525/92. Tři z těchto rozhodnutí Ústavního 

soudu jsou veřejnosti volně dostupná v databázi soudních rozhodnutí Ústavního soudu 

NALUS. Jedná se o: 

- usnesení sp. zn. I. ÚS 36/96, které je veřejnosti volně dostupné pod následujícím 

odkazem: https://nalus.usoud.cz:443/Search/GetText.aspx?sz=1-36-96, 

- usnesení sp. zn. IV. ÚS 2661/16, které je volně dostupné pod odkazem: 

https://nalus.usoud.cz:443/Search/GetText.aspx?sz=4-2661-16_1 a 

- usnesení sp. zn. IV. ÚS 246/22, které je volně dostupné zde: 

https://nalus.usoud.cz:443/Search/GetText.aspx?sz=4-246-22_1. 

 

 Usnesení Ústavního soudu spisové značky III. ÚS 347/22 ze dne 16. března 2022 

(vykonatelné dne 21. března 2022) dosud nebylo v databázi rozhodnutí Ústavního soudu 

NALUS zveřejněno, proto Vám jeho anonymizovanou verzi přikládám v příloze. 

 

 K druhé a třetí části Vaší žádosti Vám sděluji, že za použití standardních nástrojů 

vyhledávání v systému spisové služby bylo dohledáno pouze jedno soudní řízení vedené před 

Ústavním soudem, které má souvislost s některými z uvedených pozemků. Jedná se o řízení 

vedené před Ústavním soudem pod spisovou značkou IV. ÚS 1937/15, které bylo usnesením 

ze dne 15. prosince 2015 zastaveno z důvodu zpětvzetí ústavní stížnosti a dotýká se pozemků 

p. č. 1344/1, 1344/2, 1344/10, 1347/3, 1348/2 a 1348/3 v katastrálním území Strašnice. I toto 

usnesení je veřejnosti volně dostupné prostřednictvím databáze rozhodnutí Ústavního soudu 

NALUS zde: https://nalus.usoud.cz:443/Search/GetText.aspx?sz=4-1937-15_1. 

 

 Tímto považuji Vaši žádost za vyřízenou a prosím Vás o odpověď na tuto zprávu, která 

slouží jako potvrzení o jejím doručení. 

 

 S pozdravem 

 

 

Mgr. Zdeňka Koukalová 

právník, specialista na poskytování informací 

Ústavní soud 

Joštova 8, 660 83 Brno 
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