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

- sdělení 

Vážená paní, 

dne 23. 06. 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"), a to v následujícím znění: 

„Jakožto účastník komplexní pozemkové úpravy k. ú. Vinaře tímto žádám o poskytnutí 

interního metodického pokynu/pokynů Státního pozemkového úřadu, které se váží k 

provádění komplexních pozemkových úprav. Mou žádost můžete vyřídit i v elektronické 

podobně zasláním požadovaných dokumentů na shora uvedený email společnosti nebo do 

DS.“ 

Uvedené problematiky se týkají tyto čtyři interní řídicí dokumenty SPÚ: 

• MN 01/2016 - Metodický návod k provádění pozemkových úprav, změna č. 4, ze dne 

1. 3. 2020, 

• PP 01/2016 - Pracovní postup - Technický standard dokumentace plánu společných 

zařízení v pozemkových úpravách, změna č. 1, ze dne 10. 9. 2019, 

• SM 05/2019 - Směrnice pro oblast pozemkových úprav, změna č. 4, ze dne 26. 3. 2021, 

• SM 10/2015 - Směrnice o postavení a činnosti RDK, změna č. 2, ze dne 1. 8. 2019. 

Vámi požadované řídicí předpisy SPÚ zasíláme jako přílohu tohoto sdělení v elektronické 

podobě na Vámi uvedený e-mail, neboť do datové schránky SPÚ nelze vkládat komprimované 

(zazipované) soubory a vzhledem k množství příloh by doručená datová zpráva byla velmi 

nepřehledná. 

S pozdravem 

 
 
 
Ing. Martin Vrba 
ústřední ředitel 
Státního pozemkového úřadu  



Přílohy 

1. MN 01/2016 - Metodický návod k provádění pozemkových úprav, změna č. 4, ze dne 1. 3. 

2020 +přílohy č. 1-13 

2. PP 01/2016 - Pracovní postup - Technický standard dokumentace plánu společných 

zařízení v pozemkových úpravách, změna č. 1, ze dne 10. 9. 2019 + přílohy 

3. SM 05/2019 - Směrnice pro oblast pozemkových úprav, změna č. 4, ze dne 26. 3. 2021 + 

přílohy č. 1-5 

4. SM 10/2015 - Směrnice o postavení a činnosti RDK, změna č. 2, ze dne 1. 8. 2019 + 

příloha č. 1 

 

Vzhledem k velikosti objemu dat přílohy nebyly zveřejněny. 
 


