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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Vážený pane inženýre, 
 
Státní pozemkový úřad obdržel dne 08.11.2017 Vaši žádost o poskytnutí informace dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
která je zaevidována pod č.j. SPU 529992/2017. 
 
Předmětem Vaši žádosti je poskytnutí informace ke komplexní pozemkové úpravě 
v katastrálním území Staré Město u Uherského Hradiště:   
 

1) Zda byl stanoven obvod KoPÚ v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště. 
 

2) Termín či termíny řízení o KoPÚ v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště. 
 

3) Oceňování porostů v řízení o pozemkových úpravách. 
 
 
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. 
 

1) Obvod KoPÚ v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště dosud nebyl stanoven. 
 

2) Vzhledem ke skutečnosti, že dosud nebyla uzavřena SOD na zpracování návrhu 
KoPÚ, nejsou stanoveny termíny jednotlivých úkonů řízení o pozemkových úpravách. 

 
3) Oceňování porostů se v řízení o pozemkových úpravách řídí zákonem č. 151/1997 

Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), 
ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhláškou č. 441/2013 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
Oceňování se provádí ve fázi tzv. nároků. U řešených pozemků s druhem 
evidovaným v KN jako chmelnice, vinice, ovocný sad, zahrada a lesní pozemek jsou 
porosty oceněny vždy, u ostatních druhů pozemků je to pouze na žádost vlastníka. O 
tomto postupu jsou vlastníci informováni dopisem s oznámením o vystavení soupisu 
nároků s uvedením lhůty, do které mají sdělit případný požadavek na ocenění 
porostů mimo les. Požadavek na ocenění porostů vlastník předá na příslušnou 
pobočku pozemkového úřadu s uvedením čísla parcely, u které požaduje dodatečné 
ocenění porostů. 
Oceňování lesních porostů na lesních i nelesních pozemcích se provádí v souladu s 
§ 40 až 43 oceňovací vyhlášky. 
 

    
   Datová schránka 
 
 
   Ing. Vojtek Zdeněk 
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Oceňování nelesních porostů (náletové dřeviny, solitéry) se provádí v souladu s § 44 
oceňovací vyhlášky. 
Oceňování porostů v zahradách, sadech, chmelnicích a vinicích se provádí v souladu 
s § 46 oceňovací vyhlášky. 

 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………. 
Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj 
Státního pozemkového úřadu 
 


