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Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - 

sdělení 

Vážená paní inženýrko, 

dne 05. 02. 2021 byla Státnímu pozemkovému úřadu (dále jen „SPÚ“) doručena Vaše žádost 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), která byla následně dne 06. 02. 2021 doplněna 
a specifikována: 

„Podle Vašich instrukcí podávám tímto žádost o informace podle zák. 106/1999 Sb., a prosím 
o následující informace: 
Metodický pokyn „Souběžná realizace zákona č. 503/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
a zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů“, platného v r. 2015.“ 

„Podávám tímto doplnění mé žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb., Vámi přijaté 
přiloženým protokolem – nevím, zda vyžádaný metodický pokyn „Souběžná realizace zákona 
č. 503/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů“, platného v r. 2015 v průběhu času doznal změn. Pokud ano, prosím o znění, platné 
v únoru 2018.“ 

Vámi požadovaný řídicí dokument i s přílohami, s účinností od 01. 11. 2017 – 14. 06. 2018, 
Vám zasíláme v příloze elektroniky formou DVD/CD nosiče z důvodu jeho velikosti. Pro lepší 
orientaci v řídicím dokumentu uvádíme, že celý dokument se skládá ze tří částí – textová část 
(hlavní dokument), přílohy a vložky ke kupním smlouvám. V textové části jsou některé pasáže 
zvýrazněné žlutě, takto byly dříve značené změny oproti předchozí verzi řídicího dokumentu. 

S pozdravem 

Ing. Bc. Jana Bártová 
vedoucí Kanceláře ústředního ředitele 
Státního pozemkového úřadu 
 
 
 
Přílohy: 
1. DVD/CD nosič – aktualizace Metodického pokynu, svazek C od 01. 11. 2017 

 
 

Z důvodu obsáhlosti není metodický pokyn včetně jeho příloh zveřejněn. Tyto dokumenty jsou 

k nahlédnutí na Ústředí SPÚ po předchozí domluvě. 


