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Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů - doplnění 
 

Vážený pane inženýre,  
 

dne 30. 7. 2020 byla Státnímu pozemkovému úřadu (dále jen „SPÚ“) doručena Vaše žádost 
č. j. SPU 276919/2020 o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s odpovědí SPÚ na Vaši 
žádost, č. j. SPU 246458/2020 ze dne 13. 7. 2020. 

K upřesnění Vaší žádosti uvádíme, že metodický pokyn k z. č. 503/2012 Sb., s účinností 
od 01. 01. 2013, jsme Vám zaslali od jeho první publikace, neboť mu ještě neuběhla desetiletá 
skartační lhůta. Tomuto metodickému pokynu předcházel metodický pokyn k z. č. 95/1999 Sb., 
který byl účinný do 31. 12. 2012.  
K 01. 01. 2013 vznikl po rozsáhlé transformaci Pozemkového fondu ČR nově Státní 
pozemkový úřad a v této návaznosti se samozřejmě aktualizovala také většina metodik. 
Na základě Vaší žádosti, ve snaze vyjít Vašemu požadavku vstříc, kdy se jedná o téměř 20 let 

staré metodiky, byly osloveny organizační útvary SPÚ, které uvedenou metodiku využívaly, 

neboť jak jsme již v minulé odpovědi uvedli, u těchto metodik uplynula skartační lhůta a 
správce vnitřních řídících dokumentů je již nemá k dispozici.  
Formou DVD/CD nosiče Vám zasíláme Vámi požadovaný řídící dokument – Metodický pokyn 

"Souběžná realizace zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů" v letech 2001 – 2009, neboť od roku 2010 
do současnosti Vám byly dokumenty již doručeny. 

 

S pozdravem 

 
 

Ing. Bc. Jana Bártová 

vedoucí Kanceláře ústředního ředitele 
Státní pozemkový úřad 
 
 
Přílohy: 
DVD/CD nosič – aktualizace Metodického pokynu, svazek C v letech 2001 - 2009 
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