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STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
 Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín 

4. května 287, 755 01 Vsetín 

 
 
Naše značka: SPU 249657/2022 
Spisová značka: SP2922/2022-525204 
 
Vyřizuje.:  Petra Drábková 
Tel.:  725063623 
ID DS:  z49per3 
E-mail:  p.drabkova@spucr.cz 
 
Datum:  13. 7. 2022 

 
Oznámení o podaném odvolání do rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových 
úprav v katastrálním území Loučka u Valašského Meziříčí a Kunovice č.j. SPU 082533/2022 ze 
dne 7.4.2022 vydaného Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro 
Zlínský kraj, Pobočkou Vsetín 
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín oznamuje v 
souladu s ust. § 11 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 
a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), že bylo podáno odvolání níže uvedenými 
účastníky řízení proti rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním 
území Loučka u Valašského Meziříčí a Kunovice. 
 
Odvolání bylo podáno těmito účastníky řízení: 
Bc. Vladimíra Kubiková, Brandlova 2022/30, 767 01 Kroměříž 
Mgr. Helena Peřinová, Josefa Homoly 3742/39, 767 01 Kroměříž 
Ing. Helena Krejčířová, Josefa Homoly 3742/39, 767 01 Kroměříž 
 
Obsah odvolání je přílohou této vyhlášky.  
 
K podanému odvolání se mohou ostatní účastníci řízení vyjádřit do 7 dnů ode dne doručení 
touto veřejnou vyhláškou. Dnem doručení je patnáctý den po vyvěšení veřejné vyhlášky (§ 25 odst. 
2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). Lhůta pro možnost vyjádření 
tedy končí dnem 4.8.2022.  
 
Podané odvolání a napadené rozhodnutí bude dále postoupeno k vyřízení odvolacímu orgánu, kterým 
je v souladu se zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ústředí Státního pozemkového úřadu. Pokud 
odvolací orgán napadené rozhodnutí potvrdí, doručí v souladu s ust. § 11 odst. 7 zákona rozhodnutí 
o odvolání jen odvolateli a ostatním účastníkům řízení jej doručí veřejnou vyhláškou. Jestliže odvolací 
orgán rozhodnutí změní nebo zruší, postupuje v takovém případě při doručování v souladu se 
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

 
Ing. Renata Němejcová 
vedoucí Pobočky Vsetín 
Státní pozemkový úřad 
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