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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím 
 
Vážený pane XXXXXX, 
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, obdržel Vaši žádost ze dne              
14. 2. 2022 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění (dále jen zákon č. 106/1999Sb.), doručenou dne 16. 2. 2022 pod č.j. SPU 052901/2022. 
Tato žádost se týkala informace o výstavbě nové cesty v k.ú. Chudenín. K Vaší žádosti uvádíme 
následující. 
 
Rekonstrukce a výstavba polních cest je nedílnou součástí procesu jednoduchých a komplexních 
pozemkových úprav, které jsou na základě zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, ve 
znění pozdějších předpisů, v působnosti Státního pozemkového úřadu stanoveny jako jedny z jeho 
hlavních činností. Realizované polní cesty slouží veřejnému zájmu k zabezpečení přístupnosti a 
efektivnímu obhospodařování pozemků, mají rovněž svůj vodohospodářský a protierozní význam.  
    
V k.ú. Chudenín bude zastupitelstvem obce projednáváno případné zahájení jednoduché pozemkové 
úpravy, o kterou požádal starosta obce a rovněž pan XXXXXXX, kdy důvodem podání žádosti je 
skutečnost, že v období sklizně dochází v obci Chudenín a Skelná Huť ke složitým dopravním situacím, 
někdy vedoucím i ke vzniku škod na majetku. Na základě podaných žádostí bylo ze strany SPÚ 
provedeno místní šetření. Bylo zjištěno, že žádosti jsou oprávněné a výše popsanou situaci je možné 
napravit právě provedením jednoduché pozemkové úpravy.  
 
Jednoduchá pozemková úprava v k.ú. Chudenín nebyla dosud zahájena, a tedy nedojde ke stavbě 
jakékoli cesty. 
 
Závěrem si dovolujeme upozornit, že zákon č. 106/1999 Sb. neslouží k poskytování názorů, budoucích 
rozhodnutí a vytváření nových informací, jak je výslovně stanoveno v ust. §2 odst. 4 tohoto zákona.  
 
 
S pozdravem, 
 
 
 
 
……………………………. 
Ing. Jiří Papež 
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 
Státní pozemkový úřad 
 
 
Rozdělovník: 
Prostřednictvím poštovního doručovatele na dodejku obdrží: 

I. pan XXXXXX, nar. XXXXXXX, bytem XXXXXXX, 340 22 Nýrsko  

Vážený pan 

XXXXXXX 

XXXXXXX 

340 22 Nýrsko 
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