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Žádost o informace dle z. č, 106/1999 Sb. - informace ke KoPÚ Záboří nad Labem

Vážený pane inženýre,
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podané dne 21.2.2022 pod č.j. SPU 058822/2022, Vám 
k pozemkovým úpravám v k.ú. Záboří nad Labem sdělujeme:

a) Práce na pozemkových úpravách v k.ú. Záboří nad Labem neprobíhají, protože stále trvá 
původní důvod pro pozastavení prací. Církevní restituce dosud nejsou dořešeny, řízení dle 
zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi 
bylo zahájeno až v prosinci 2021.

b) V případě, že pominou důvody pro pozastavení prací a v řízení bude možné pokračovat, bude 
Státní pozemkový úřad postupovat podle platné legislativy a vnitřních předpisů. V aktuálním 
metodickém Návodu pro provádění pozemkových úprav platném od 1.1.2022 je v bodu 14.1. 
uvedeno, že Návrhem nového uspořádání pozemků v obvodu pozemkových úprav nesmí dojít 
k omezení nebo úplnému znemožnění původně existujícího přístupu na pozemky ležící 
mimo obvod pozemkových úprav nebo pozemky v obvodu pozemkových úprav neřešené.

Dále sdělujeme, že Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.m. Praha, Pobočka Kutná Hora 
v současné době neprovádí žádné změny BPEJ v k.ú. Záboří nad Labem ani je nenavrhuje do 
územního plánu obce.

S pozdravem

Ing. Mariana Poborská 
vedoucí Pobočky Kutná Hora 
Státní pozemkový úřad
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