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Poskytnutí informace 
 

 
Dne 1. 3. 2022 obdržel Státní pozemkový úřad Vaši žádost o poskytnutí informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
a to v následujícím znění: 
 
„Vážení, 
pozemkové úpravy v obci Čeladná probíhají již více než 10 let. Vzhledem ke svému věku a 
zdravotnímu stavu jsem zvědav zda se dožiji definitivního dokončení pozemkových úprav ve 
výše uvedené obci. 
 

Proto se na Vás obracím s žádosti o následující informace : 
 

1) Existuje pro „ zavádění pozemkových úprav v obci Čeladná pro rok 2022 a další „ konkrétní 
věcný a časový harmonogram ? Pokud ano prosím o jeho zaslání resp. zveřejnění na Vašich 
webových stránkách 

 

2) Kdo resp. jaké firmy se budou podílet na „ zavádění pozemkových úprav „ ? 

 

4) S jakým časovým předstihem budu informován o  „ zavádění pozemkových  úprav „ 
dotýkajících mých pozemků ? 

 

Bude-li tato žádost a poskytnuté informace zveřejněny (a to i způsobem umožňující 
dálkový přístup), žádám v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajů o anonymizaci veškerých osobních údajů, které mohou vést k jednoznačné 
identifikaci osoby žadatele. 
 

Příloha: Věcné úkoly Katastrálního úřadu pro MSK s plánovaným dokončením v roce 2022“. 
 
Poskytnutí informace 
 
Pobočka Frýdek-Místek, která předmětné řízení vede, k Vašim dotazů sdělila následující: 
 
Dne 2. 3. 2022 bylo Ústředím státního pozemkového úřadu, Odborem pozemkových úprav 
(dále jen „ústředí“) vydáno Usnesení č.j. SPU 055732/2022, jehož předmětem bylo rozhodnutí 
o prodloužení lhůty k vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv uvedené 
v ust. § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 
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a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), do 31. 8. 2022. Toto 
usnesení je zveřejněné na elektronických úředních deskách a vystavené na úředních deskách 
Státního pozemkového úřadu i dotčených obcí. Současně sdělujeme, že aktuálně probíhají 
jednání o zavádění výsledků pozemkových úprav na úrovni vedení Státního pozemkového 
úřadu a Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, vzešlé právě z podnětu 
komplikovanosti a zjevné nestandardnosti řízení o KoPÚ Čeladná.  
 
Zpracovatelem komplexních pozemkových úprav v k. ú. Čeladná je Agroprojekt PSO, s.r.o., 
objednatelem ČR, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, 
Pobočka Frýdek-Místek. Zápis výsledků pozemkových úprav provádí Katastrální úřad 
pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Frýdek-Místek.  
 
Dle ust. § 11 odst. 10 Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv pozemkový úřad 
doručí veřejnou vyhláškou a jeho písemné vyhotovení doručí všem vlastníkům pozemků 
a osobám dotčeným zřízením nebo zrušením věcného břemene nebo změnou zástavního 
práva, známým pozemkovému úřadu. Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení 
veřejnou vyhláškou. Zpravidla již následující pracovní den po nabytí právní moci jsou výsledky 
komplexních pozemkových úprav promítnuty v evidenci katastru nemovitostí. 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
(„otisk úředního razítka“)  
 

 

 

 

 

Mgr. Dana Lišková v.r. 

ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Moravskoslezský kraj 


