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Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – sdělení 
 
Vážený pane, 
 
K vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím ze dne 26. 5. 2022, která byla zaevidována pod č.j. SPU 188797/2022 Vám 
sdělujeme v souladu s ustanovením § 14, odst. 5, písm. d) citovaného zákona : 
 
Na Vaše uvedené body v podání Vám již bylo odpovězeno v uvedených číslech jednacích: 
 
Bod č. 1 – SPU 103581/2021  
Bod č. 2 - SPU 244306/2020  
Bod č. 3 - SPU 244306/2020 
Bod č. 7 – SPU 244306/2020 + 103581/2021 
 
Bod č. 6: 
K bodu 6 Vám sdělujeme, že Oznámení o rozšíření obvodu č.j. PÚ 2591/10 NA bylo vydáno 
ve smyslu ust. § 3 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb. „Je-li to k dosažení cílů poz. úprav 
vhodné, lze do obvodu poz. úprav zahrnout rovněž pozemky v navazující části sousedního 
kat. území“.  
V době podání žádosti Obce Liberk o rozšíření obvodu KoPÚ Rampuše o část k.ú. Hláska( 
PÚ 3552/09 ze dne 10.11. 2009) bylo už řízení o KoPÚ Rampuše zahájené –  dne 4.11. 
2009.  
Pro úplnost uvádíme, že v § 7 zákona č. 139/2002 Sb. je uvedeno, že poz. úřad svolá úvodní 
jednání, na které pozve účastníky a vlastníky pozemků v předpokládaném obvodu 
pozemkových  úprav. Ve vašem v případě tj. rozšíření obvodu pozemkových úprav o 
pozemky zapsané na LV 381 v k.ú. Hláska se jednalo o postup dle § 9 odst. 6  zákona č. 
139/2002 Sb. „Na základě zaměření skutečného stavu v terénu se upřesní obvod 
pozemkových úprav a okruh účastníků řízení. Tento postup je vysvětlen v odpovědi SPÚ 
244306/2020. 
 
S pozdravem 
 
 
Ing. Jolana Miškářová 
zástupce ředitele a 
vedoucí oddělení převodu majetku státu 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj 
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