
POZEMKOVÝ
ÚŘAD

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 013774, DIČ: CZ 01312774 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha 
náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha 3

Naše značka: 
Spisová značka: 
Vyřizuje.:
Tel.:
ID DS:
E-mail:
Datum:

SPU 209252/2022 
SZSPU 199146/2022 
Renata Letová 
601592042 
z49per3
r.letova@spucr.cz 
9.6. 2022

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, 
v pl.zn., tykající se nemovitosti v k.ú. Kobylníky, Čeradice

Dobrý den,

k Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, v pl. zn., zaevidované dne 2. 6. 2022 pod č.j. SPU /2022 ve věci poskytnutí informací:
1. Zda po rekonstrukci polních cest HC + v k. ú. Kobylníky a HC5 v k. ú. Čeradice, (SP5762/2021- 

537204), která vedla k dopravní obsluze a zprůchodnění krajiny, byla tato zrekonstruovaná 
komunikace předána Obci Klobuky? Kdy?

2. Zda tato komunikace vylučuje provoz fekálních vozů?

Vám sdělujeme:

Ad. 1. Dle informací Pobočky Kladno měla stavba název Rekonstrukce polních cest HC1 v k. ú. 
Kobylníky a HC5 v k. ú. Čeradice u Pálečku. Jednalo se o hlavní polní cesty jako součásti plánu 
společných zařízení v rámci ukončených pozemkových úprav v obou katastrálních územích. 
Zkolaudovaná stavba byla předána Obci Klobuky protokolem ze dne 20. 12. 2021 včetně veškeré 
požadované dokumentace.

Ad. 2. V kolaudačním rozhodnutí je povolen druh a účel stavby: veřejně přístupné účelové komunikace 
k zajištění obsluhy hospodářských pozemků a průchodnosti krajiny. Jinak řečeno - pokud je třeba 
pole hnojit za pomoci fekálního vozu, může tam projet i fekální vůz. Pokud se týká dalších podmínek 
užívání a údržby cest, je za ně plně odpovědná obec.

S pozdravem

Ing. Jiří Veselý 
ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha

1 /i

Státní pozemkový úřad | Husinecká 1024/11a | 130 00 Praha 3 - Žižkov | IČO: 01312774 | DIČ: CZ01312774 | www.spucr.cz


