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Poskytnutí informace  dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění 
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj obdržel Vaši žádost  
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění platných změn, o svobodném 
přístupu k  informacím (dále jen zákon), kterou registruje ode dne 23.5.2019 pod č.j. SPU 
210476/2019. 
 

Předmětem žádosti je poskytnutí informace ohledně pozemku zapsaného na LV 10002, 
v katastrálním území Rynoltice, obci Rynoltice, jako pozemek – p.p.č.. 1961/1 – druh pozemku 
„ostatní plocha“, způsob využití „ostatní komunikace“. Na Vašich celkem osm otázek odpovídáme 
ve stejném pořadí jak jsou položeny , a to následovně . 
 

1) Požádal vlastník pozemku p.p.č. 1961/1 o úpravu  nebo  omezení veřejného přístupu na 
účelovou komunikaci ?   ne - nepožádal. 

 
2) Pronajal vlastník pozemku  p.p.č. 1961/1 tento pozemek ?  ano – pozemek je propachtován 

 
3)  Komu byl pozemek p.p.č. 1961/1 pronajat ? – bude vydáno a zasláno Vám samostané 

rozhodnutí  
 

4) Za jakým účelem byl pozemek p.p.č. 1961/1 pronajat ? - pozemek p.č. 1961/1 je 
propachtován k provozování zemědělské činnosti. 
 

5) Jaká je doba pronájmu pozemku p.p.č. 1961/1- od/ do ? - pozemek p.č. 1961/1 
 je propachtován od 13.7.2018 na dobu neurčitou. 
 

6) Z jakého důvodu byl pozemek p.p.č. 1961/1 pronajat, když se dle Vašeho dopisu zn. SPU 
297892/2017/Hej ze dne 15.6.2017, sp.zn.SZ SPU 288950/2017, jedná o pozemek „ 
nepronajatelný “ v souladu s §7 odst.1  zákona č. 13/1997 Sb. - pozemek  byl 
propachtován.z důvodu, že komunikace na pozemku p.č. 1961/1 není pravidelně 
veřejně užívána, pozemek částečně zasahující do půdního bloku nemá uživatele, 
zajištění plátce daně z nemovitostí k pozemku a zajištění jeho údržby,  
 

7) Z jakého důvodu byla omezena vlastnická práva Bc. Drahomíry Hájkové, bytem Rynoltice 50, 
463 53, vlastníka přilehlých nemovitostí p. p. č. 171/2 a  p .p. č. 1932/2 v k. ú.  Rynoltice , 
kterému je současným nájemcem  p.p.č. 1961/1 znemožněn přístup k nemovitosti p.p.č. 171/2 
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a p.p.č. 1932/2 a tím znemožněn výkon vlastnických práv ?-  přístup k pozemkům 
 p.p.č 171/2 a p.p.. č 1932/2 , tj. k  výkonu vlastnických práv,  není, dle zjištění na místě 
dne 28.5.t.r., omezen jakýmkoliv zásahem na začátku cesty ani v jejím průběhu,  
a to po celé délce sousedící s oběma uvedenými pozemky. 
 

8) Jakým způsobem má vlastník nemovitostí Bc. Drahomíra Hájková, bytem Rynoltice  50, 463 
53 postupovat, aby mohla vstupovat na p.p.č. 171/2 a p.p.č. 1932/2 v k.ú. Rynoltice, 
nemovitosti užívat a vykonávat tak svá vlastnická práva ?  - vstup na pozemky p.č. 171/2 
 a p.č. 1932/2 v k.ú. Rynoltice je pouze věcí vlastníka těchto pozemků, který k tomu 
může bez omezení využít veřejně přístupnou pozemní komunikaci na p.č. 1961/1 a své 
pozemky tak obhospodařovat. 

 
 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ing. Bohuslav Kabátek 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Liberecký kraj 


