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Žádost o informace  
 
Vážený pane doktore, 
 
       na Vaší žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která se týkala 
pozemků   p. č.  1255, 2291/1 a 2291/2 v kat. území Svébohy a p. č. 126/33, 126/36, 
126/63, 187, 226/35, 226/43, 533/1, 537/2, 913/7, 914/13, 914/18, 922/16, 925/7, 
930/40, 930/6 v kat. území Hluboká u Borovan uvádíme a to: 
 

1. Sdělení důvodů, které vedly k zahájení pozemkových úprav na pozemcích. 

Ad 1) Žádosti vlastníků pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v katastrálním 
území Hluboká u Borovan a žádosti vlastníků pozemků nadpoloviční výměry 
zemědělské půdy v katastrálním území Svébohy. 
 

2. Co je obsahem těchto pozemkových úprav na pozemcích. 

Ad 2) Naplnění zákona 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 (dále jen „zákon“). 
 

3. Zda je v tuto chvíli známo, zda jsou shora popsané pozemky určeny k řešení 

podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových 

úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb. 

Ad 3) Ve Vaší písemnosti uvedené pozemky v k. ú. Hluboká u Borovan a v k. ú. 
Svébohy jsou řešeny dle § 2 zákona, tak jak je uvedeno v poznámce na LV 10002 
v katastru nemovitostí. 
 

4. Jaký je aktuální stav těchto pozemkových úprav na shora uvedených 

pozemcích. 

Ad 4) V k. ú. Svébohy i v k. ú. Hluboká u Borovan se v současné době zpracovává 
návrh nového uspořádání pozemků vlastníků. 
 
 
 

Vážený pan 
JUDr. Hartmann 
Sokolovská 5/49 
Praha 8 - Karlín 
186 00 
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5. Kdy dojde k ukončení těchto pozemkových úprav na pozemcích. 

Ad 5)  Předpokládaný termín ukončení pozemkových úprav je v případě k. ú. Svébohy 
první polovina roku 2024. V případě k. ú. Hluboká u Borovan je předpokládaný termín 
ukončení pozemkové úpravy se zápisem do katastru nemovitostí v druhé polovině 
roku 2023.  
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
…………………………………. 

   Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. 
  ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj    
     Státního pozemkového úřadu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


