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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 

Vážení, 
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj (dále také „SPÚ“), obdržel Vaši 
žádost ze dne 12. 4. 2022 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), doručenou dne 13. 4. 2022 pod č.j. 
SPU 1312368/2022. Předmětem této žádosti jsou informace o komplexní pozemkové úpravě v k.ú. 
Hojsova Stráž. V souvislosti s částí této žádosti, konkrétně v souvislosti s body c) a d) žádosti, přistoupil 
SPÚ v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. k vydání rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí 
požadovaných informací. Ke zbylé části Vaší žádosti Vám sdělujeme následující. 
 
Ad bod a) žádosti: 
Řízení o komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Hojsova Stráž doposud nebylo ukončeno. V současné 
době jsou vyřizovány námitky k dříve vystavenému návrhu komplexní pozemkové úpravy, a tedy 
doposud nebylo vydáno rozhodnutí o schválení návrhu dle ust. §11 odst. 5 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. Ukončení 
řízení o komplexní pozemkové úpravě v k,ú. Hojsova Stráž se předpokládá v únoru 2023. 
 
Ad bod b) žádosti: 
Návrhové práce byly ukončeny, přičemž návrh komplexní pozemkové úpravy doposud nebyl schválen, 
resp. nebylo vydáno rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav, viz informace uvedená výše.   
 
 
 
 
S pozdravem, 
 
 
 
elektronicky podepsáno 
……………………………. 
Ing. Jiří Papež 
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 
Státní pozemkový úřad 
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