
 

 

1 / 2

 

 
 
Váš dopis zn.:   

Ze dne:  14. 2. 2020 
Naše značka:  SPU 068719/2020/Šá  
Spis. značka:  SPU 057965/2020  
 
Vyřizuje.:  Mgr. Jan Šádek  
Tel.:  727 956 902 
ID DS:  z49per3 
E-mail:  j.sadekl@spucr.cz 
 
Datum:  25. 2. 2020 

 

 

Poskytnutí informace 

 
 

Dne 14. 2. 2020 obdržel Státní pozemkový úřad Vaši žádost o poskytnutí informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“), a to v následujícím znění: 
 
„Dle údajů zveřejněných Nejvyšším správním soudem bylo ukončeno projednávání kasační 
stížnosti pana Pavla Parmy vedené pod zn. 2 As 203/2018-37. Tato kasační stížnost se 
týkala pozemkových úprav v obci Čeladná ( Moravskoslezský kraj ). 
Nejvyšší správní soud kasační stížnost pana zamítl s tím, že proti rozsudku 
nejsou opravné prostředky přípustné. Rozsudek nabyl právní moci dne 24.1.2020. 
 
Na základě výše uvedeného žádám o poskytnutí informací ( dle zákona č.106/199 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím ). Jde o následující informace : 
 

1) Je Státnímu pozemkovému fondu k dnešnímu dni ( 14.2.2020 ) znám obsah 
rozsudku vedeného pod sp.zn. 2 As 203/2018-37 

2) Pokud je toto Státnímu pozemkovému fondu známo, žádám o informaci zda ještě 
něco nebo někdo brání zahájení konkrétním pozemkovým úpravám ( vytýčení hranic 
pozemků ) 

3) Jaká konkrétní opatření již učinil Státní pozemkový fond k tomu, aby pozemkové 
úpravy byly po vynesení výše uvedeného rozsudku ralizovány co nejrychleji.“ 

 
Po prověření u naší Pobočky Frýdek-Místek, která předmětné řízení vede, sdělujeme 
následující: 
 

1) Pobočce Frýdek-Místek byl zaslán rozsudek Nejvyššího správního soudu 
č. j. 2 As 203/2018-37 dne 13. 2. 2020 Státním pozemkovým úřadem, Odborem 
pozemkových úprav. Rozsudek byl již dříve zveřejněn na elektronické úřední desce 
Nejvyššího správního soudu. 

 
2) Jelikož rozsudek nabyl právní moci a opravné prostředky nejsou přípustné, správní 

řízení může dále pokračovat. 
 

3) Dne 5. 2. 2020 proběhlo rozsáhlé jednání se zástupci zpracovatelské firmy 
Agroprojekt PSO, s.r.o. a zástupci Katastrálního úřadu, Katastrálního pracoviště 
Frýdek-Místek, na kterém byl dohodnutý další postup prací včetně předpokládaného 
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časového vývoje zapsání nové digitální mapy do KN, to by mohlo nastat v polovině 
roku 2021. 

 
 
 
 
S pozdravem  
 
(„otisk úředního razítka“)  
 

 

 

 

Mgr. Dana Lišková 

ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Moravskoslezský kraj 
 
Za správnost: Mgr. Jan Šádek 


