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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 13. 7. 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. 7. 2022 pod č.j.
SPU 251921/2022. Předmětem této žádosti jsou informace o komplexní pozemkové úpravě v k.ú.
Hojsova Stráž – poskytnutí harmonogramu pozemkové úpravy a dále zaslání veškerých plánů
společných zařízení této pozemkové úpravy. V souvislosti s částí této žádosti, konkrétně v souvislosti
s poskytnutím plánu společných zařízení, přistoupil SPÚ v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.
k vydání rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí požadované informace. Ke zbylé části Vaší
žádosti Vám sdělujeme následující.
Harmonogram, jako samostatný dokument, není u komplexních pozemkových úprav zpracováván a
informace o dílčích termínech plnění smlouvy o dílo, na základě které jsou komplexní pozemkové
úpravy prováděny, jsou již uveřejněny na veřejném profilu zadavatele SPÚ. Konkrétně lze tuto informaci
nalézt v příloze č. 1 smlouvy o dílo (původní termíny jednotlivých etap pozemkových úprav) a dále
v dodatcích ke smlouvě o dílo. Všechny tyto dokumenty ke komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Hojsova
Stráž jsou zveřejněné a doplňované na profilu zadavatele SPÚ na tomto přímém odkazu:
https://zakazky.spucr.cz/vz00008765. Smlouvu o dílo a dodatky k této smlouvě naleznete v oddíle
„veřejné dokumenty“.
Tato informace byla poskytnuta v souladu s ust. §6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.

S pozdravem,

elektronicky podepsáno
…………………………….
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad
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