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

Vážený pane XXXXX, 
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy (dále také „SPÚ“), 
obdržel Vaši žádost ze dne 26. 1. 2022 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), doručenou e-
mailem dne 26. 1. 2022 pod č.j. SPU 028228/2022. Tato žádost se týkala poskytnutí informací o 
komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Stará Lhota.   
 
K Vaší žádosti sdělujeme, že komplexní pozemková úprava v k.ú. Stará Lhota byla zahájena dne             
9. 5. 2008, k uzavření smlouvy o dílo k provedení komplexní pozemkové úpravy došlo dne 14. 7. 2016 
a komplexní pozemková úprava byla ukončena nabytím právní moci druhého rozhodnutí dle § 11 odst. 
8 zák. č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 
229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění 
pozdějších předpisů dne 22. 9. 2020. 
 
Dále sdělujeme, že pozemek p.č. 619 v k.ú. Stará Lhota vznikl na základě schváleného návrhu 
komplexních pozemkových úprav. Vzhledem k tomu, že tento pozemek navazuje na lesní komplex a je 
zčásti zarostlý, byla v návrhu zvolena kultura „lesní pozemek“.  
 
Původně byl pozemek p.č, 619 veden na LV 1171 a nebyl součástí p.č. 472/1 (tento pozemek nebyl 
zapsán na LV 1171), nýbrž byl původně součástí pozemku GP 470. Již v soupisu nároků, kde jsou 
zapsány kultury pozemku dle skutečnosti, je uvedeno, že na části pozemku se nachází lesní kultura. 
 
Vlastnickou směnou v rámci komplexních pozemkových úprav byl pozemek p.č. 619 v k.ú. Stará Lhota 
převeden do vlastnictví Města Nýrska. Je plně v kompetenci vlastníka pozemku, zda pozemek zalesní.  
 
Pobočka Klatovy dále upozorňuje, že návrh komplexních pozemkových úprav byl s Městem Nýrsko 
řádně projednán a návrh komplexních pozemkových úprav byl Městem Nýrskem odsouhlasen. 
 
S pozdravem, 
 
 
 
 
……………………………. 
Ing. Jiří Papež 
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 
Státní pozemkový úřad 
 
Rozdělovník: 
Prostřednictvím poštovního doručovatele na dodejku obdrží: 

I. pan XXXXXXX, XXXXXXX, 340 22 Nýrsko  
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