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

 

Vážený pane, 
 
dne 23. 3. 2021 byla ústředí Státního pozemkového úřadu (dále též „SPÚ“) doručena Vaše 
žádost podaná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění (dále též „InfZ“), zaevidovaná pod č. j. SPU 102560/2021, kterou požadujete: 
 
„Z Vinařského zpravodaje č. 1/2021 (dostupný také on-line: 
https://www.vinare.cz/soubory/stranky/Vinarsky-zpravodaj-2021-1 .pdf) jsme však získali na 
str. 7 zprávu, že v rámci jednáni o KPÚ upozornili vaši pracovníci na nevhodnost výsadby 
stromů v dané lokalitě. Na základě toho pak starosta obce, ve stejném článku 
vyzval vlastníky pozemků, aby do ukončení KPÚ takové aktivity pozdrželi. To znamená, že 
příštích několik let by v k.ú. Vinaře neměl být vysazen žádný strom. Něco takového se jeví v 
hrubém rozporu s prioritami státní zemědělské politiky. Vlastníci takový krok mohou 
oprávněně považovat za nepřiměřený zásah do výkonu svých vlastnických práv nebo svých 
podnikatelských aktivit. 
 
Žádám tedy o poskytnutí informací, zda se v konkrétním případě jedná o běžný postup a pokud 
ano, o jaký konkrétní právní předpis se takový postup opírá?“ 
 
Ústředí SPÚ k žádosti sděluje následující: 
 
Předně považuje SPÚ za nutné upozornit na skutečnost, že není v žádném ohledu odpovědný 
za sdělení uváděná v periodiku obce Vinaře „Vinařský zpravodaj“, jejichž není autorem. 
 
V uvedeném článku je z části přepsáno sdělení Krajského pozemkového úřadu pro 
Středočeský kraj a hlavní město Praha, pobočky Kutná Hora, (dále jen „KPÚ“), č. j. SPÚ 
021922/2021, ze dne 22. 1. 2021. Obec Vinaře byla tímto sdělením v souvislosti se 
zahájenou komplexní pozemkovou úpravou v k. ú. Vinaře a v částech k. ú. Vrdy, Lovčice, 
Lipovec, Bousov a Žleby, upozorněna na ne zcela vhodnou výsadbu prováděnou na obecních 
pozemcích. Smyslem bylo upozornit na nezbytnost ponechat dostatečnou výměru pozemků 
ve vlastnictví obce, které následně mohou být využity společně s pozemky státu pro umístění 
společných zařízení k zajištění přístupů k pozemkům jednotlivých vlastníků a dalším, jako 
např.  k efektivnější úpravě krajiny z hledisek protierozních, zajištění diverzity krajiny apod. 
Smyslem rozhodně nebylo znemožnit, popř. zakázat výsadbu po dobu provádění 
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pozemkových úprav všem vlastníkům pozemků dotčené lokality včetně pozemků ve vlastnictví 
obce. Jednalo se pouze o doporučení, jak bylo dříve uvedeno a vztahovalo se výhradně 
k obecním pozemkům. Takové kompetence SPÚ z žádného právního předpisu do doby 
schválení návrhu pozemkových úprav nevyplývají. 
 
Závěrem tedy uvádíme, že v daném případě nelze hovořit o tom, že by KPÚ obci Vinaře 
doporučil omezit výsadbu na všech pozemcích v k. ú. Vinaře. Není ani běžným postupem KPÚ 
takto omezovat výsadbu na všech pozemcích katastrálního území, v němž probíhá 
pozemková úprava. Je však vhodné, nikoli závazné, v případě rozsáhlejší výsadby informovat 
zpracovatele KoPÚ o záměru takové realizace. 
 
I přes výše uvedené se za nesprávnou interpretaci sdělení KPÚ prostřednictvím obecního 
zpravodaje omlouváme. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Mgr. Xenia Veselá 
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