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Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 
xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 
 
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj obdržel dne 12.8.2022 Vaši žádost  
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).,kterou zaregistroval pod č. j. SPU 291830/2022,  
a dle které žádáte  

1) na základě jakého právního předpisu ( vč. konkrétního ustanovení) došlo k vyloučení 
plánované veřejné cesty z PSZ, jestliže účelem této cesty mělo být zpřístupnění 
pozemků či lokality, resp. propojení veřejných cest, tedy naplnění smyslu ust. §9 
odst.8 zák.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.  
 

2) na základě jakého právního předpisu ( a ustanovení) se má provést převod pozemku 
pro cestu z majetku státu do majetku obce. 

 
Dle ust. §14 odst.5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
podáváme následující informace: 
 
Ad 1) Cesta VC7-R byla na první schůzce sboru zástupců k pracovní verzi plánu společných 
zařízení (dále jen „PSZ“) předložené projektantem navržena členy sboru tak, že návrh její trasy 
rozděloval vlastnictví, zapsané na listu vlastnictví (dále jen „LV“) č. xx(xxxxxxxxxxxxxxxxx.). 
Na základě následného požadavku vzneseného k navrhované trase předmětné komunikace 
ze strany xxxxxxxxxxxxxx, přistoupil projektant po dohodě s pobočkou SPU, k vyloučení 
navrhované cesty VC7-R z PSZ (návrh této cesty byl zrušen) a současně přistoupil ke 
zpracování jiné varianty zpřístupnění pozemků vlastníků dané lokality, a to v podobě návrhu 
cesty DPC18 umístěné na pozemku novém - p.č. 694 (jako součást PSZ, cesta navržená 
k rekonstrukci). Vše v souladu s § 9 odst. 8, 10, 11 zákona č. 139/2002 Sb. a § 15 a 16 
vyhlášky č.13/2014 Sb. 
Návrh nového uspořádání pozemků pro LV xx (xxxxxxxxxxxxxx.) a LV xxxxxxx(xxxxxxxxxxx) 
byl s těmito dotčenými, v souladu s § 9 odst. 20 zákona, několikrát projednáván. 
Dle možností projektanta byly do návrhu zapracovány požadavky a výsledkem byl zpracovaný 
návrh pro výše uvedená LV v té podobě, jaká je součástí návrhu nového uspořádání pozemků 
k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb. v platném znění. 
 

 

   xxxxxxxxxx 

   xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

    

   xxxxxxxxxxxxxx 

   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
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Vlastníkům LV xx bylo vyhověno v požadavku na scelení pozemků, vlastníkovi LV xxxx bylo 
vyhověno v naplnění požadavku na zachování průchodnosti území návrhem p.č. 697, který 
propojuje cesty na pozemcích p.č. 694 a p.č. 685 (schváleno zastupitelstvem obce ze dne 
10.3.2022). To vše v rámci rovného přístupu ke všem účastníkům řízení.  
Návrh pro LV 10002 byl odsouhlasen zástupcem oddělení správy majetku státu KPÚ pro 
Liberecký kraj (právo hospodaření pro LV 10002), se kterým byl konzultován i návrh 
předmětného pozemku do vlastnictví xxxxxxxx. 
 
 
 
Ad 2) převod pozemku do vlastnictví xxxxxxxje možné uskutečnit v souladu s ust. 9 odst.11 
zákona č. 139/2002 Sb. v platném znění (Zákon 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) a dále dle ust. §7, odst.1 zákona  
č. 503/2012 Sb. ve znění platných novel (Zákon o Státním pozemkovém úřadu ve znění 
pozdějších předpisů) 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Ing. Bohuslav Kabátek,  
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Liberecký kraj 
 
 
 
 
 
Adresát :  
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx    xxxxxxxxxxxxxx 
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