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Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů – sdělení
Vážení,
dne 22.02.2022 byla Státnímu pozemkovému úřadu (dále jen „úřad“) doručena Vaše žádost
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), zaevidovaná pod č. j. SPU 060932/2022/01,
v následujícím znění:
„Asociace podnikatelů v geomatice, z.s., jako žadatel, si dovoluje obrátit se na Státní
pozemkový úřad s následující žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).
Podle zákona 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 (dále jen „ZPÚ“), který mimo jiné upravuje činnost
Státního pozemkového úřadu v řízeních o pozemkových úpravách, uděluje ústředí Státního
pozemkového úřadu (viz § 1 ZPÚ) oprávnění o odborné způsobilosti k projektování
pozemkových úprav (§ 18 odst. 1 ZPÚ). Podle § 18 odst. 14 ZPÚ přitom ústředí Státního
pozemkového úřadu vede seznam fyzických osob, kterým výše uvedené úřední oprávnění
udělilo.
Podle § 13 a násl. InfZ Asociace podnikatelů v geomatice, z.s., jako žadatel, žádá o poskytnutí
výše uvedeného seznamu fyzických osob, kterým bylo výše uvedené oprávnění Státním
pozemkovým úřadem uděleno, nebo o poskytnutí informace, kterým fyzickým osobám bylo
výše uvedené oprávnění uděleno, anebo o poskytnutí informace, kde a za jakých podmínek
je výše uvedený seznam přístupný k nahlédnutí.“
Úřad k předmětné žádosti uvádí následující:
V příloze tohoto dopisu Vám úřad zasílá požadované informace. Seznam fyzických osob,
kterým bylo uděleno úřední oprávnění ve smyslu § 18 zákona o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech obsahuje jméno, příjmení a titul držitele úředního oprávnění
k projektování pozemkových úprav, číslo jednací rozhodnutí o udělení úředního oprávnění
a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
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Závěrem si Vás dovolujeme upozornit, že poskytnutý seznam nemusí být plně aktuální,
neboť Státnímu pozemkovému úřadu nevyplývá ze zákona povinnost provádět aktualizaci
tohoto seznamu, např. v případě úmrtí držitele úředního oprávnění, a současně ani držitelům
úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav neplyne ze zákona ohlašovací
povinnost v případě ukončení činnosti spojené s využíváním tohoto oprávnění.

S pozdravem
Mgr. Xenia Veselá
ředitelka Odboru zastupování státu a legislativy
Státní pozemkový úřad

Z důvodu ochrany osobních údajů nebyl seznam fyzických osob zveřejněn.
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