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Realizace společných zařízení v k. ú. St. Město, vytyčení přístupové komunikace, 
existence dokumentu 
 
Žádost o informace: 
Žadatel požadoval zaslání vyjádření úřadu Město Staré Město, dle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím: 
1. Termín realizace společných zařízení v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště plánovaných na 
pozemkové úpravě “Přeložka silnice I/50 – St. Město“ zapsané do katastru nemovitostí 
15.10.2007  
2. Termín, vytyčení přístupové komunikace dopis 1301/2019 ve vazbě na dopis Státního 
pozemkového úřadu značky SPU 073848/2016 ze dne 15.02.2016). Kopii protokolu 
z vytyčení zahrnující pozemek parc. č. xxxx (pozemek je rozdělen a zahrnuje pozemky parc. 
č. xxxx, parc. č. xxxx). 
3. Informaci zda existuje dokument, společnost Lukrom Plus s. r. o. nebo kdokoliv jiný 
používal k zemědělské činnosti pozemek v k.ú. St. Město u Uh. Hradiště p. č. xxxxx 
(rozdělen na několik pozemků parc. č. xxxx, parc. č. xxxx) a veškeré dokumenty, které 
souvisí s jeho vznikem (např. ve smyslu §39 zákona o obcích). Pokud právní vztah již zanikl, 
kopii dokumentu, kterým právní vztah již zanikl a to včetně data doručení dalším subjektům. 
např. tyto dokumenty: 
Záměr na pronájem pozemků - kopie s datem vyvěšení a sejmutí 
Usnesení příslušného orgánu Města St. Město – kopie pouze příslušného listu zápisu 
z usnesení 
Uzavřená nájemní smlouva – kopie celého dokumentu 
Výpověď nájemní smlouvy – kopie celého dokumentu 
Datum odeslání výpovědi nájemní smlouvy (např. z knihy odeslané pošty či jiné evidence) – 
pouze datum 
 
Odpověď: 
K Vašemu dopisu ze dne 14.02.2017 sdělujeme následující: 
Ad 1) Termín realizace společných zařízení 
Realizace prvků plánu společných zařízení (v k.ú. St. Město u Uh. Hradiště navržena pouze 
opatřením ke zpřístupnění pozemků) byla bezprostředně po ukončení JPÚ zajišťována ŘSD 
ČR na základě požadavků uživatelů pozemků. Požadavky vlastníků vzneseny nebyly. 
Ad 2) Vytyčení přístupové komunikace 
V současné době se další realizace prvků společných zařízení nepředpokládá vzhledem 
k přípravě stavby D 55, která může vyvolat nov řízení o pozemkových úpravách za účelem 
nového uspořádání půdní držby i v místech navržených společných zařízení. 
K upřesnění obvodu pozemkové úpravy dojde na základě dokumentace pro provedení 
stavby D55 – viz kopie dopisu Státního pozemkového úřadu ze dne 15.02.2016 
Ad 3) Pozemek p. č. xxxx je pronajat Školnímu hospodářství, s. r. o., Velehradská 1469, 686 
03 St. Město – viz kopie 
- záměr na pronájem pozemku 
- usnesení rady města 
- Kopie nájemní smlouvy 
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