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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
 
Dne 23. 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. j. SPU 102816/2021, ve které žádáte o poskytnutí informací týkajících se pozemků parc. č. 1164/1 
a parc. č. 1205/1 v k. ú. Dašice, ve vlastnictví České republiky, v příslušnosti hospodařit s majetkem 
státu pro Státní pozemkový úřad, a to v návaznosti na informaci ze dne 3. 12. 2020 č. j. SPU 
438720/2020/Ve. Na základě této informace Vám bylo již sděleno, že uvedené pozemky jsou v 
obvodu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“), které byly zahájeny dne 2. 5. 2018 
veřejnou vyhláškou (č.j. SPU 171427/2018/He ze dne 13.4.2018).  
 
Nyní žádáte o:  
1. sdělení, jaké kroky byly učiněny od poskytnutí posledních informací dne 3. 12. 2021 k realizaci 
uvedených pozemkových úprav a 
2. poskytnutí plánu společných zařízení k výše uvedeným komplexním pozemkovým úpravám, který 
měl být dle plánu vyhotoven k 31. 1. 2021. 
 
K výše uvedeným bodům Vám sdělujeme: 
 
K bodu 1. 
Od posledních informací ze dne 3.12.2020 byly v rámci KoPÚ Dašice provedeny následující kroky: 

- Z důvodu epidemiologické situace byl termín zpracování plánu společných zařízení posunut 
do 31.3.2021. 

- Dne 20.1.2021 byl projednán plán společných zařízení Regionální dokumentační komisí pro 
Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj. Dne 11.2.2021 byl s plánem společných 
zařízení seznámen sbor zástupců, který byl zvolen na úvodním jednání v rámci KoPÚ 
Dašice. S ohledem na současnou epidemiologickou situaci bude plán společných zařízení 
projednán na zastupitelstvu města Dašice na jeho jednání dne 14.4.2021. 

 
K bodu 2. 
Dle Vašeho požadavku Vám v příloze zasíláme technickou zprávu PSZ včetně hlavního výkresu. 
 
 
 
 

 

JUDr. Marek Hlaváč, advokát 
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S pozdravem 
 
 
 
 
Ing. Miroslav Kučera 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Pardubický kraj 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
přílohy z důvodu velkého rozsahu k nahlédnutí na Pobočce Pardubice 


