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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 29.06.2021 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 
238770/2021. 
 
 
Předmětem Vaší žádosti je poskytnutí informace ke komplexním pozemkovým úpravám v 
katastrálním území Lhota u Vsetína. Konkrétně žádáte o poskytnutí informace, kterou 
doslovně citujeme: 
 
1) Kdo a kdy provedl geologický a statický průzkum svahu v lokalitě kde obec plánuje 

prostřednictvím pozemkových úprav zbudovat příjezdovou komunikaci do lokality Dolních 
potoků přes lokalitu na Polkách, která by sjížděla p. č. 2103/3 na LV: 10001 a vyústila by 
na p. č.: 2123/32 vedenou na rovněž na stejném LV zapsáno v katastrálním území Lhota 
u Vsetína. Byli poskytnuty zpracovateli veškeré informace nutné k posouzení jako 
například informaci o tom že je zde svedena cyklotrasa, chodci apod.? Kde je možnost 
tento průzkum nalézt a prostudovat. 

 
2) Je navržena propojovací komunikace v lokalitě Dolních potoků podložená zpracovanou 

územní studii či průzkumem, jaký dopad bude mít na stávající občany zbudování zimního 
stadionu, nové napojení do lokality Dolní potoky a s tím spojená výstavba domů. (jedná se 
o zvýšený provoz aut, prašnost, hluk apod.) Kde je podklad k nahlédnutí. 

 
 
 
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. 
 
 
1) Na základě smlouvy o dílo č. 434-2019-525204 byl v červenci 2019 v rámci řízení o 

komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Lhota u Vsetína vyhotoven 
předběžný geotechnický průzkum (dále jen „GTP“).  
Zhotovitelem GTP se na základě výsledku výběrového řízení stala společnost HIG 
geologická služba, spol. s r.o., Školní 322, Želešice.  
GTP byl proveden dle podrobné specifikace objednatele – SPÚ, jako průzkum předběžný, 
pro polní cesty a pro vodohospodářská opatření s tím, že zhotoviteli byly poskytnuty 
podklady nezbytné pro zadání a vyhotovení GTP – mapový podklad a podélný profil ve 
vybraných lokalitách výše uvedeného katastrálního území. 
 
 

    
   Datová schránka 
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Předmětem zmíněného GTP byla mj. inženýrsko–geologická sonda V5 v lokalitě Na 
Polkách - v místě nově navržené vedlejší polní cesty VC36-R, která se napojuje na 
stávající místní komunikaci pozemek parcela č. 2123/32, a to nově navrženým sjezdem 
S14. 
Zpracovaný GTP je k dispozici k nahlédnutí v úředních dnech na Krajském pozemkovém 
úřadu pro Zlínský kraj, Pobočce Vsetín. 

 
2) SPÚ Vám sděluje, že lokalita určena pro výstavbu zimního stadionu se nachází mimo 

obvod pozemkových úprav a jelikož není SPÚ jeho investorem, nedisponuje ani územní 
studií či průzkumem ohledně dopadu na občany a životní prostředí. Rovněž nově 
navržená vedlejší polní cesta VC36-R nemá s touto lokalitou přímou spojitost. 

 
 
 
Poskytnutou informaci jste požadovala zaslat do ID DS: vp72ht. Vzhledem ke skutečnosti, že 
v seznamu držitelů datových schránek předmětný identifikátor datové schránky neexistuje, 
bude Vám informace zaslána do ID DS: qedsrih, tzn. do datové schránky, ze které byla SPÚ 
žádost o poskytnutí informace odeslána. 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
(otisk úředního razítka) 
……………………………. 
Ing. Mlada Augustinová v. r.  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj 
Státního pozemkového úřadu 
 
 


