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Poskytnutí informace dle zákona č, 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, 
v pl.zn., tykající se nemovitosti v k.ú. Konojedy

Dobrý den,

k Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, v pl.zn., zaevidované dne 27.3. 2020 pod č.j. SPU 110691/2020 ve věci poskytnutí 
informací o tom, kdy bude realizováno společné zařízení dle zákona 5. 139/2002 Sb. - přístupová 
cesta, které má vzniknout v rámci pozemkových úprav na pozemku KN p. č. 1328 v k. ú. Konojedy, 
obec Konojedy, zapsaném na LV č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj. 
Katastrální pracoviště Kolín, jak vyplývá z rozhodnutí č.j. SPU 451309/2014 ze dne 22.1.2015, 
kterým byl schválen návrh komplexních pozemkových úprav k k. ú. Konojedy, Vám sdělujeme:

Rozhodnutí č.j. SPU 451309/2014 ze dne 22.1.2015 pro KoPÚ Konojedy bylo vydáno pobočkou 
Kolín, jelikož v té době spadalo k.ú. Konojedy do její územní působnosti. Jelikož se jedná o k.ú. 
v okrese Praha-východ spadá dnes do územní působnosti pobočky Nymburk. Spis KoPÚ je na 
pobočce Kolín, která ze spisu zjistila, že parcela KN 1328 podle platného katastru nemovitostí byla 
v projednávaném návrhu pozemkové úpravy v k.ú. Konojedy vedena pod pracovním číslem 10001/62 
a dle schváleného návrhu pozemkových úprav se jedná o polní cestu C26.Podle projednaného 
pořadí realizací PSZ se sborem zástupců a obcí , v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 
139/2002 Sb., v platném znění, dle zápisu z kontrolního dne na KoPÚ č.j. SPU 458450/2013 , který 
se konal dne 29.10.2013 má tato polní cesta pořadí realizace číslo 26 z celkového počtu 36 
projednávaných realizací . V době projednávání pořadí realizací nebyla tedy potřeba její realizace 
pro obec a sbor zástupců nijak prioritní. Pobočka Nymburk nyní přistoupila na základě žádosti obce 

k realizaci prioritních opatření prvků PSZ, ale realizace polní cesty C26 se v dohledném období 
nepředpokládá, s ohledem na dostupnost finančních prostředků pro realizace a také za předpokladu, 
že obecní zastupitelstvo projednané priority na výše uvedené kontrolním dnu nezmění.

S pozdravem

Ing. Jiří Veselý 
ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha
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