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Poskytnutí informace na žádost  dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Vážený pane, 
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj obdržel Vaši žádost 
o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., kterou zaregistroval dne 21.6.2022 pod č.j. 
SPU 223484/2022, v následujícím znění: 
 
„Dobry den, rad bych vyuzil moznosti dle zak. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu 
 k informacím, seznamit se s projektovou dokumentaci k teto realizaci, rozpoctem projektu a se 
studii dopadu na okolni prostredi (kaceni stromu, doprava materialu pretizenymi nakladnimi auty) 
a pripadne zda je v nakladech projektu take nahrada za nadmerne opotrebeni dotcenych 
komunikaci II. a III. tridy obcemi Vysker, Hruba Skala a Kacanovy. Dekuji predem za poskytnute 
informace.“ 
 
Žádost byla následně na základě výzvy upřesněna takto:  
 
„Dobrý den, 
děkuji za reakci. Doplňuji tedy požadované informace: 
Rád bych viděl tu část projektové dokumentace, konkrétně zákres dřevin a příslušná povolení k 
jejich kácení (dle § 8 odst. 1 a 2 zákona 114/1992 Sb a § 3 vyhl. č. 189/2013 Sb. o kácení dřevin 
rostoucích mimo les). Současně se domnívám, že terénní úpravy jsou necitlivé i ke stávající 
výsadbě stromořadí podél cesty a hrozí jejich usychání. Zvolená technologie by měla být 
nastavena tak, aby tyto dřeviny nebyly ohroženy, navíc se pohybujeme na území CHKO a tak 
bych rád znal i vyjádření Správy CHKO k dokumentaci projektu. Sleduji průběh celé realizace 
a parametry této cesty jsou nejen dle mého názoru naddimenzované a v porovnání s investicemi 
do okolních komunikací jako z jiného světa. Proto mne zajímá i zdroj financování tohoto projektu, 
jelikož jsou silnice II. a II. tříd v žalostném stavu a zde se vesele investují vyšší desítky milionů do 
polní cesty. 
 
Pokud jde o upřesnění žádosti o informace o rozpočtu projektu, tedy zejména materiálů (nejlépe 
položkově - kámen počet tun cena celkem, beton m3 cena celkem, zemní a cestářské práce cena 
celkem, doprava materiálu cena celkem. Cena za celé dílo. 

    

     Vážený pan      

     xxxxxxxxxxxxx 

     xxxxxxxxxxxxxx 

     xxxxxxxxxxxxxxx 

 

    email: xxxxxxxxxxxxxx 
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Na otázku zda projekt počítá i s opravami komunikací v katastru obcí Vyskeř, Hrubá Skála a 
Kacanovy jež byly vystaveny nadměrnému opotřebení postačí odpověď ANO/NE, případně jakou 
částkou.“ 
 
K dané věci Vám sdělujeme následující: 
 
Vzhledem k velikosti objemu dat projektové dokumentace v digitální podobě tuto nelze zaslat 
kompletně prostřednictvím e-mailu. Zasíláme touto cestou proto technické zprávy k probíhajícím 
realizacím 3 účelových komunikací na pozemcích – p.p.č. 3939, 3942, 3943, 3947 a p.p.č.4175, 
vedených v katastru nemovitostí na LV 10001, ve vlastnictví Obce Vyskeř.  
 
V případě potřeby jsou Vám však ověřené projektové dokumentace (vč. vyjádření dotčených 
orgánů a organizací) k dispozici na pobočce Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký 
kraj v Semilech, Bítouchovská 1, Semily, kde je možné do nich nahlédnout po telefonické 
domluvě termínu návštěvy. 
 
Parametry polních cest byly stanoveny na základě požadavků vlastníků a uživatelů pozemků, sboru 
zástupců a obce. Následně pak byly odsouhlaseny v rámci řízení o komplexních pozemkových 
úpravách jak ze strany dotčených orgánů státní správy, tak i zastupiteli obce Vyskeř na veřejném 
zasedání. Dokumentace PSZ je součástí územně analytických podkladů pro potřeby územního 
plánování. 
 
Stavby výše uvedených účelových komunikací jsou hrazeny ze státního rozpočtu. 
 
Smlouvu o dílo včetně položkového rozpočtu zasíláme taktéž v příloze. Smlouva je rovněž 
zveřejněna v registru smluv na adrese: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17272471?backlink=vnahq   
 
Projekt nepočítá s opravami komunikací III. tříd v sousedních katastrálních územích, které jsou 
využívány k dopravě materiálu na stavbu. 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Ing. Bohuslav Kabátek, v.r. 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Liberecký kraj 
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