
 

 

1 / 3 

 
 
Váš dopis zn.:   
Ze dne:  12. 06. 2018 
Naše značka: SPU 280923/2018/02 
Spis. značka:     SZ SPU 280923/2018 
Agendové č.: Agn 02148/2018 
 
Vyřizuje.:  ING. KRISTEK   
Tel.:  727 957 190 
ID DS:  z49per3 
E-mail:  j.kristek@spucr.cz 
 
Datum:  29. 08. 2018 
 
 
 
 
 
 
 

Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb. 
 
 
 

Vážený pane Hejsku, 
 
k Vaší žádosti č.j. SPU 280923/2018 ze dne 12. 06. 2018 o poskytnutí informace dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze spisu 
sp. zn. 2RP17903/2017-520201 ve věci žádosti p. Filipa Zejdy a p. Vlasty Zvolánkové 
o revizi katastrálního operátu, s odvoláním na ROZHODNUTÍ SPÚ – Odboru metodiky 
pozemkových úprav č.j. SPU 364948/2018 ze dne 22. 8. 2018, Vám sdělujeme následující: 
 
1. Aktuální stav správního řízení ve věci žádosti p. Filipa Zejdy a p. Vlasty Zvolánkové o 
revizi katastrálního operátu: správní řízení bylo zastaveno vydáním usnesení dne 
19. 01. 2018 č.j. SPU 028817/2018/520100 z důvodu právní nepřípustnosti uvedené žádosti. 
 
Postup SPÚ – Pobočky Jihlava při vyřizování uvedené žádosti: 
 

- Žádost o revizi katastrálního operátu p. Filipa Zejdy a p. Vlasty Zvolánkové č.j. 
SPU 459628/2017, doručená dne 03. 10. 2017 – požadavek revize a opravy 
katastrálního operátu na katastrální hranici mezi k.ú. Zbilidy a k.ú. Šimanov 

 
- Sdělení k žádosti o revizi katastrál. operátu – pozemkové úpravy k.ú. Šimanov, 

Zbilidy p. Vlastě Zvolánkové a p. Filipu Zejdovi č.j. SPU 486657/2017/520201 ze dne 
18. 10. 2017 s informací o ukončení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zbilidy a 
zavedení jejich výsledků do katastru nemovitostí 10. 11. 2003 a dále s informací, že 
Státní pozemkový úřad nemůže v současnosti provádět žádné změny související 
s průběhem katastrální hranice mezi k.ú. Zbilidy a Šimanov. SPÚ – Pobočka Jihlava 
doporučil žadatelům obrátit se s jejich žádostí na příslušný katastrální úřad. 
 

 
- Žádost o revizi hranice katastrálního operátu-pozemkové úpravy k.ú. 

Šimanov/Zbilidy p. Filipa Zejdy a p. Vlasty Zvolánkové č.j. SPU 499097/2017 
doručená dne 24. 10. 2017 – obvinění, že při komplexní pozemkové úpravě v k.ú. 

    

   Dle rozdělovníku 

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
 Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774  

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava, Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 
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Zbilidy, konkrétně při šetření hranic, došlo chybným úředním postupem z viny 
Pozemkového fondu České republiky k chybnému stanovení katastrální hranice. 

 
- Sdělení ve věci opakované žádosti o revizi hranice katastrálního operátu p. 

Vlastě Zvolánkové a p. Filipu Zejdovi č.j. SPU 547509/2017/520100 ze dne 
21. 11. 2017 – informace o skutečnosti, že revizi údajů zapsaných v katastru 
nemovitostí může provádět pouze příslušný katastrální úřad, dále upozornění, že 
daný problém lze řešit prostřednictvím určovací žaloby. 
 

 
- Žádost o zahájení správního řízení na reklamaci, revizi a opravu vadně zjištěné 

katastrální hranice Šimanov – Zbilidy při KPÚ, na základě zjevné úřední chyby a 
vadného úředního postupu p. Filipa Zejdy a p. Vlasty Zvolánkové č.j. SPU 
572447/2017, doručená dne 01. 12. 2017 – Žádost o zahájení správního řízení 
v součinnosti s katastrálním úřadem. 

 
- Sdělení ve věci žádosti o zahájení správního řízení – katastrální hranice 

Šimanov – Zbilidy č.j. SPU 001706/2018/520201 ze dne 3. 1. 2018 – informace o 
postoupení předmětných žádostí odboru metodiky pozemkových úprav SPÚ. 
 

 
- Oznámení o zastavení správního řízení č.j. SPU 028817/2018/520100 ze dne 19. 

1. 2018 – USNESENÍ o zastavení řízení č.j. SPU 028331/2018/520100 ze dne 
19. 1. 2018 přiloženo. 

 
2. V případě komplikovaných řízení v oblasti pozemkových úprav z hlediska právního je 
běžnou praxí, že postup konzultujeme se specializovanými složkami Státního pozemkového 
úřadu – z tohoto důvodu byly podklady k uvedenému řízení předány na odbor metodiky 
pozemkových úprav. Konzultace probíhala po prostudování příslušných dokladů odborem 
metodiky pozemkových úprav telefonicky, z tohoto důvodu Vám nemůžeme poskytnout kopie 
žádosti ani odpověď pracovníků zmíněného odboru. Na základě této konzultace pak bylo 
vydáno výše uvedené USNESENÍ o zastavení řízení. 
 
3. SPÚ – Pobočka Jihlava vzhledem k zastavení řízení a vzhledem k právní nepřípustnosti 
žádosti p. Filipa Zejdy a p. Vlasty Zvolánkové neověřovala pravdivost tvrzení žadatelů 
o existenci historických kamenných mezníků na katastrální hranici mezi k.ú. Zbilidy a k.ú. 
Šimanov. 
 
4. Ze stejných důvodů, uvedených v bodě 3, SPÚ – Pobočka Jihlava nedošla k žádnému 
zjištění ohledně historického kamenného mezníku (podle Vašeho vyjádření označeného v 
historické mapě pod číslem 5). 
 
Požadované kopie z výše uvedeného spisu Vám zašleme samostatně po zaplacení nákladů 
za poskytnutí informací (dle Sazebníku úhrad nákladů). 
 
Náklady na pořízení: 
 
jednostranná kopie černobílá A4 14 ks á 2 Kč/str. 28,- Kč 
oboustranná kopie černobílá A4 13 ks á 3 Kč/str. 39,- Kč 
 
Poštovné: 
 
obálka A4 s červeným pruhem 158 g    62,- Kč 
 
 
Náklady celkem:               129,- Kč 
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Uvedenou částku uhraďte do 14. září 2018 na č. účtu 19-37230001/0710, variabilní symbol 
1019501820.  
 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Čermák 
vedoucí Pobočky Jihlava 
Státní pozemkový úřadu 
 
 
Přílohy (budou zaslány samostatně po úhradě nákladů na jejich pořízení a poštovné):  
 
1. Žádost o revizi katastrálního operátu č.j. SPU 459628/2017 ze dne 30. 9. 2017 
2. Sdělení ve věci opakované žádosti o revizi hranice katastrálního operátu č.j. SPU 
547509/2017/520100 ze dne 21. 11. 2017 
3. Žádost o zahájení správního řízení na reklamaci, revizi a opravu vadně zjištěné katastrální 
hranice Šimanov – Zbilidy při KPÚ, na základě zjevné úřední chyby a vadného úředního 
postupu č.j. SPU 572447/2017, doručená dne 01. 12. 2017 
4. Sdělení ve věci žádosti o zahájení správního řízení – katastrální hranice Šimanov – Zbilidy 
č.j. SPU 001706/2018/520201 ze dne 3. 1. 2018 
5. Oznámení o zastavení správního řízení č.j. SPU 028817/2018/520100 ze dne 19. 1. 2018 
+ USNESENÍ o zastavení řízení č.j. SPU 028331/2018/520100 ze dne 19. 1. 2018 
 
 
 
Rozdělovník 
Zdeněk Hejsek, Nad Plovárnou 3769/13, 586 01 Jihlava 
SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Ing. Vladimír Maryška, ředitel  
SPÚ, Odbor zastupování státu a legislativy 
SPÚ, Odbor rozvoje ICT a řízení projektů, Bc. František Lidinský 
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