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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Státní pozemkový úřad (dále jen “SPÚ“) obdržel dne 03.01.2020 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 
002699/2020. 
 
Předmětem Vaší žádosti je poskytnutí dokumentů, které byly podkladem pro Vám doručené 
sdělení „KoPÚ Staré Město u Uherského Hradiště – aktualizace nároků a doplnění ocenění 
porostu na pozemcích vlastníka“ ze dne 06.11.2019, evidované pod č. j. SPU 422956/2019. 
 
Konkrétně žádáte o poskytnutí dokumentů: 
 
a) Znalecký posudek, který byl podkladem pro zpracování aktualizovaného soupisu nároků    

k LV č. 255 a LV č. 6077 v řízení o KoPÚ Staré Město u Uherského Hradiště. 
 
b) Podklad, dle kterého bylo provedeno zaměření pozemků a porostů na pozemcích. 
 
c) Fotografie, které byly použity pro zpracování soupisu nároků. 
 
 
SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Vám v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) 
zákona č. 106/1999 Sb., poskytuje požadované informace. 
 

  a)  Sken znaleckého posudku je v příloze označen jako:  
       Znalecky_posudek_oceneni_ porostu_LV_ 255_a_LV_6077. 

 
b) Podkladem pro zaměření pozemků je platná digitální katastrální mapa. Lokalizace porostů 

na předmětných pozemcích byla provedena znalcem, na základě jeho osobního zjištění 
tzn. místního šetření na pozemcích. 

 
c) Fotografie, které byly použity pro zpracování soupisu nároků jsou součástí znaleckého 

posudku. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
(otisk úředního razítka) ……………………………. 
Ing. Mlada Augustinová v. r.  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj 
Státního pozemkového úřadu 
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