Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 871
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz

Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 21.01.2020 (doručena 23.01.2020 dopisem)
Ing. J. R. žádal o poskytnutí informací týkajících se správního řízení Ohlášení změn v evidenci
půdy LPIS, v němž bylo vydáno pravomocné Oznámení o provedení aktualizace evidence půdy
dne 22.3.2013. Řízení se týkalo evidence DPB ve čtverci 560-1060, kód DPB 8505, kód DPB
8603/3, kód DPB 9402/9, kód DPB 9507/1, kód DPB 9507/6. DPB jsou v katastrálním území
Křivá Voda, okres Šumperk. U uvedených DPB, které byly předmětem řízení tehdejší KAZV, spolu
s dalšími DPB v jiných katastrálních územích žádáte o informace týkající se spisové značky řízení,
jejich identifikace po spisové rozluce u SZIF. Dále žádáte o informaci, kdo byl v řízení oprávněnou
úřední osobou, jaké byly předloženy PDU půdy. Požadujete informaci, kde se správní spis tohoto
řízení nalézá a kde lze do spisu nahlížet.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 03.02.2020
Vzhledem k tomu, že jste ve své žádosti nespecifikoval spisovou značku správního řízení, Fond
v dané věci dohledal řízení se spisovou zn. su427/2013-MA s datem 21.3.2013 Toto řízení bylo
zahájeno z podnětu tehdejší AZV Šumperk, dle § 3g odst. 9 zákona č. 252/1997 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Jednalo se o mimořádnou aktualizaci, ve které byly upravovány hranice
DPB dle nových ortofotomap a kde nejsou vyžadovány právní důvody užívání (PDU). V řízení
su427/2013-MA jsou však uvedeny pouze DPB 8505 a 8603/3 (560-1060). DPB 9402/9, 9507/1
a 9507/6 (560-1060) nebyly součástí tohoto řízení a ani není možné dohledat jejich historické
předchůdce před rokem 2015.
V daném řízení byla oprávněnou úřední osobou Bc. V. L.. Audit A2 provedl u DPB 8505 Ing. S. a
u DPB 8603/3 Ing. H..
Správní spis zn. su427/2013-MA byl vyzvednut z archivu v Měříně a nyní ho lze nalézt na
Oddělení příjmu žádostí a LPIS Šumperk, Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk.
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