
 

 
 

  

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
 Sídlo: Husinecká 1024/11a,  130 00  Praha 3,  IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 

 Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Zarámí 88, 760 41 Zlín  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Váš dopis zn. 

Ze dne:                05.01.2017 
 

Naše značka:       SPU 027866/2017/525104/Opl 

Vyřizuje: Dita Opluštilová 

Tel:               727 956 800 

E-mail:  d.oplustilova@spucr.cz 

ID DS:                 z49per3 

 

DATUM: 18.01.2017 
 

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

Státní pozemkový úřad obdržel dne 05.01.2017 pod č.j. SPU 008008/2017 Vaši žádost o poskytnutí 

informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Předmětem žádosti je poskytnutí informace o vytyčení pozemků po pozemkové úpravě v k.ú. Staré Město u 

Uherského Hradiště: 
 

a) pozemku parcela č. 6865; 
 

b) pozemků, které jsou součástí společných zařízení a slouží ke zpřístupnění pozemku parcela č. 6865 a 

byly vytyčeny na žádost vlastníka. 

 

 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště Vám poskytuje v souladu s ust. § 14 

odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

požadované informace. 
 

a) Pozemek parcela č. 6865 v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště byl vytyčen dne 10.07.2015. 

Vytyčení proběhlo na základě žádosti tehdejšího vlastníka pozemku. Vlastník pozemku se 

k seznámení s výsledkem vytyčení nedostavil, přestože byl pozván. 
 

b) Vzhledem k tomu, že se vlastník pozemku parcela č. 6865 v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště 

k převzetí vytyčené hranice pozemku nedostavil a žádný další vlastník neprojevil zájem o vytyčení 

pozemků v dané lokalitě, vyhodnotil Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské 

Hradiště vytyčování pozemků určených jednoduchou pozemkovou úpravou pro zpřístupnění 

pozemků jako neekonomické a dosud vytyčení, i s ohledem na přípravu stavby D55, nezadal. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

……………………………… 

Ing. Mlada Augustinová 

ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj 

v.z. Ing. Lubomír Holubec 

zástupce ředitelky Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj 

Datová schránka  

   

 

  Ing. Zdeněk Vojtek 

    

    

  


