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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Státní pozemkový úřad obdržel dne 20.09.2018 Vaši žádost o poskytnutí informace dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), která je zaevidována pod č. j. SPU 432485/2018. 
 
Předmětem Vaší žádosti je poskytnutí informace k pozemku KN p.č. 515/1 v katastrálním 
území Pacetluky – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 13601 m², který je zapsán 
na listu vlastnictví č. 10001 ve vlastnictví obce Pacetluky.  
 
1) Zda-li je pozemek KN p.č. 515/1 v k.ú. Pacetluky součástí plánu společných zařízení 
komplexní pozemkové úpravy Bořenovice. 
 
2) Pokud je pozemek KN p.č. 515/1 v k.ú. Pacetluky součástí plánu společných zařízení 
komplexní pozemkové úpravy Bořenovice, žádáme o zaslání fotokopií dokumentů, které 
schválilo zastupitelstvo obce Pacetluky, a které by potvrdily tuto skutečnost. 
 
 
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž Vám 
poskytuje v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. požadované 
informace. 
    
1) Pozemek KN p.č. 515/1 v k.ú. Pacetluky je součástí plánu společných zařízení komplexní 
pozemkové úpravy Bořenovice. Na pozemku byla navržena polní cesta C 1B. 
 
2) Plán společných zařízení nebyl předložen ke schválení zastupitelstvu obce Pacetluky, 
protože byl schválen v souladu s právními a prováděcími předpisy platnými v době 
zpracování komplexní pozemkové úpravy Bořenovice zastupitelstvem obce Bořenovice, tedy 
obce hlavního katastrálního území komplexní pozemkové úpravy. Doklad o schváleni plánu 
společných zařízení zastupitelstvem obce Bořenovice ze dne 06.01.1999 Vám poskytujeme 
v příloze. 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
(otisk úředního razítka) 
……………………………. 
Ing. Mlada Augustinová v. r.  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj 
Státního pozemkového úřadu 
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