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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Dne 9.3.2021 byla doručena Státnímu pozemkovému úřadu Vaše žádost o poskytnutí informace dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zaevidována pod č. SPU 
083794/2021, ve které žádáte o poskytnutí následujících informací:  
1. Komu a za jakých podmínek pronajímáte pozemky 285/1, 287 a další bývalé polní cesty v 
obci Mikulovice u Pardubic, tedy zejména zda je součásti smlouvy povinnost udržovat polní cesty.  
Pokud smlouvu neevidujete, jaké opatření jste v posledních 5 letech učinili proti jejich soustavnému 
ničení. 
2. Jaké opatření jste učinili v rámci obnovy a ochrany krajiny v trojuhelníku  Pardubice- Hrochův 
Týnec - Heřmanův Městec v posledních 5 letech. 
3. Kolik polních cest v dané oblasti evidujete jako zničených, kolik obnovených za posledních 
10 let. 
 
K výše uvedeným bodům Vám sdělujeme: 
 
K bodu 1.  
Pozemky p.č. 285/1 a p.č. 287 v k.ú. Mikulovice u Pardubic jsou vedeny s druhem pozemku orná 
půda a jsou tak propachtovány jako zemědělské pozemky společnosti     AGROSPOL HOSTOVICE, 
a.s., IČO: 25280406.  
Uzavřená pachtovní smlouva nezakládá povinnost udržovat polní cesty, citované pozemky nejsou 
vedeny s druhem pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace. Pozemky jsou užívány v souladu s 
jejich účelovým určením, z tohoto důvodu nebyla činěna žádná ochranná opatření. 
 
K bodu 2.  
Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“) provádí agendu pozemkových úprav, které ve veřejném 
zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, zajišťují podmínky pro zlepšení životního 
prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, lesní hospodářství a vodní hospodářství zejména v 
oblasti snižování nepříznivých účinků povodní a sucha, řešení odtokových poměrů v krajině a 
zvýšení ekologické stability krajiny, více viz např. web SPÚ. 
S aktuální situací, kde přesně pozemkové úpravy proběhly se může veřejnost seznámit rovněž na 
webu Pozemkové úpravy. 
 
V posledních 5ti letech byly v dotazované oblasti ukončeny pozemkové úpravy v k.ú. Stíčany, 
Blansko a Pokřikov. V okolí Hrochova Týnce však byly v minulosti ukončeny pozemkové úpravy v 
mnoha kat. územích viz odkaz. 
 

 

 

xxx 

email: xxx 

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
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Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 
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https://www.spucr.cz/pozemkove-upravy/pozemkove-upravy-a-tvorba-krajiny
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Jedním s hlavních výsledků pozemkových úprav je tzv. plán společných zařízení (dále jen „PSZ“), 
který obsahuje veškerá navrhovaná opatření a je uložen na příslušných obcích. SPÚ může tato 
opatření dle potřeby, priorit obcí a dostupnosti finanční zdrojů realizovat a následně obci bezúplatně 
předat. 
 
V posledních 5ti letech (od roku 2016) SPÚ zrealizoval v dotazované oblasti např. tato opatření 
z PSZ: 
Cesty: 
Vestec u Chrudimi – 3 cesty o délce 1,35 km 
Topol – 4 cesty o délce 3,16 km 
Hrochův Týnec – 4 cesty o délce 1,58 km 
Blansko – 1 cesta o délce 0,89 km 
Dvakačovice – 1 cesta o délce 1,07 km 
Hostovice – 1 cesta o délce 0,93 km 
 
Protierozní opatření: 
Průleh Hrochův Týnec o délce 0,45 km 
 
Vodohospodářské opatření: 
Zatrubnění Hrochův Týnec – odvod dešťových vod přitékajících k intravilánu města 
 
Výsadba zeleně, ÚSES: 
Vestec u Chrudimi – výsadba regionálního biocentra na ploše 0,46 ha 
 
Řada opatření však byla realizována i dříve jako např. velmi rozsáhlá výsadba zeleně v k.ú. Topol 
v podobě lokálního biocentra a dvou lokálních biokoridorů na ploše téměř 6 ha v roce 2010. 
 
K bodu 3.  
V úvodu svého dotazu se odkazujete na zcela chybějící rozorané a zničené cesty. K tomu lze uvést, 
že žádnou evidenci zničených (rozoraných) cest neevidujeme. Státní pozemkový úřad vznikl v roce 
2013 a agendu správy majetku převzal po Pozemkovém fondu ČR. Ten spravoval majetek státu, 
jehož podobu zcela zásadním způsobem poznamenal způsob hospodaření na zemědělské půdě 
před rokem 1989. V hranicích původních pozemků včetně původních cest se již dlouho před rokem 
1989 nehospodařilo a po roce 1989 nemělo smysl takové hranice obnovit, protože to nebylo v dané 
době a vzhledem k uspořádání pozemků racionální ani reálné. Rozorané cesty se tedy nevrací ke 
svému původnímu účelu, ale jsou s péčí řádného hospodáře pronajímány dle skutečného stavu, tj. 
např. k zemědělským účelům. 
K nápravě a zmírnění křivd vlastníkům především zemědělských pozemků slouží po navrácení 
majetku institut Pozemkových úprav, který dovoluje pozemky uspořádat tak, aby vznikly cesty 
v potřebných trasách, v parametrech pro současnou mechanizaci a plnily současně i další 
doprovodné funkce. 
 
SPÚ proto eviduje pouze rekonstruované či nově postavené cesty v rámci pozemkových úprav, 
které byly navrženy v PSZ. Za posledních 10 let (od roku 2011) SPÚ zrealizoval v dané oblasti 30 
cest o celkové délce 16,2 km. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Ing. Miroslav Kučera 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Pardubický kraj 


