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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů
Státní pozemkový úřad (dále jen “SPÚ“) obdržel dne 29.03.2022 Vaši žádost o poskytnutí
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), která je zaevidována pod č.j. SPU 108813/2022.
Ve Vaší žádosti požadujete ve vztahu ke komplexním pozemkovým úpravám v katastrálním
území Lhota u Vsetína poskytnutí následujících informací, které doslovně citujeme:
„1) je již rozhodnuto na základě nesouhlasu dotčených majitelů pozemku o zastavení
pozemkových úprav v katastru obce Lhota u Vsetína.
2) pokud není, dosud řízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. obce Lhota u Vsetína
zastaveno, žádám tímto o informaci z jakého důvodu tak dosud Pozemkový úřad neučinil.
3) za jak dlouho a kde je možné nalézt informaci o zastavení o pozemkových úprav případně,
v jakém procesním stádiu se nachází řízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lhota u
Vsetína.“
SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Vám v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona
č. 106/1999 Sb., poskytuje požadované informace.
1) O zastavení pozemkových úprav v katastru obce Lhota u Vsetína není rozhodnuto.
2) Dosud nedošlo ze strany zpracovatele k odevzdání výstupu příslušného elaborátu (dílčí části)
vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, které vyplývají ze smluvních ujednání.
3) Konkrétní termín není možné stanovit. Dle § 6 odst. 7 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, se na řízení o pozemkových úpravách a rozhodování v něm nevztahují
lhůty pro rozhodování podle správního řádu. V případě, že bude rozhodnuto o zastavení
řízení, bude usnesení o zastavení řízení doručeno všem účastníkům řízení.
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