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Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. –  zaslání SDĚLENÍ 
 

 
 
 
Státní pozemkový úřad, Pobočka Šumperk na základě Vaší žádosti o informace podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o svobodném přístupu k informacím“) ze dne 16.8.2020 a upřesněné žádosti na 
základě výzvy ze dne 13.9.2020 „informace ke Komplexním pozemkovým úpravám (dále jen 
KoPÚ), které se týkají srovnání hranic pozemků před zaměřením návrhu obvodu KoPÚ 
(původní hranice pozemků) a po zaměření návrhu obvodu KoPÚ v k.ú. Police. Podklady 
požaduji v elektronické formě ve formátech „*.dwg“ a „*.pdf“. Podklady v editovatelném 
formátu rozdělit na dvě hladiny (před návrhem KoPÚ, po návrhu KoPÚ), obdobně požaduji 
rozlišit needitovatelné podklady“ Vám zasílá následující sdělení. 
 
Ze strany Státního pozemkového úřadu Vám lze poskytnout pouze kopie podkladů, kterými 
disponuje ve formátu „*.pdf“ (příloha). Podklady ve formátu „*.dwg“ Vám nemůže poskytnout 
z důvodu, že tyto nemá k dispozici. Výsledky zjišťování hranic obvodu KoPÚ nejsou ze strany 
zhotovitele předávány ve formátu .dwg a jejich následná konverze by pro povinný subjekt 
představovala nepřiměřenou zátěž, neboť nedisponuje programovým vybavením, které by 
konverzi formátu umožnil. 
 
Zároveň uvádíme, že dle § 4a odst. 1 zákon o svobodném přístupu k informacím povinný 
subjekt není povinen měnit formát nebo jazyk informace ani vytvářet k informaci metadata, 
pokud by taková změna nebo vytvoření metadat byly pro subjekt nepřiměřenou zátěží.  
 
S pozdravem 
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vedoucí pobočky Šumperk 
 
Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 
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