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Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. odpověď
Jak jsme uvedli již v minulé odpovědi, žádný soupis či evidence pozemků není a tedy se ani neevidují ty, které již
byly vyřízeny a které jsou v řešení. Povinné vedení takové nebo obdobné evidence nám neukládá žádná právní
norma. Většina takových pozemků je zátěž z minulosti a jsou v bezesmluvním užívání delší období. Taktéž se
neřeší každý neoprávněný zábor jako např. dlouhodobě oplocené předzahrádky, místa s dlouhodobým
odstavováním vozidel, pozemky pod přístupovými komunikacemi nebo například sklizeň ovoce ze stromů na
pozemcích obce. V řešení jsou prvořadě pozemky a místa pro obec stěžejní, přičemž některá jednání s uživateli
nejsou zrovna jednoduchá a je snaha se především oboustranně domluvit bez využívání donucení případně
vedení sporů před správními orgány či dokonce soudy, taktéž některé uživatele není možné ihned dohledat.
Lze uvést namátkou několik vyřešených za poslední období, kdy došlo k prodeji, směně či pronájmu, pachtu
apod., hlavně v k.ú. Vlčnov, jednotlivá data vyřízení jsou zveřejněná informace v usnesení orgánů obce jak ve
Vlčnovském zpravodaji tak na webové adrese https://www.vlcnov.cz/zastupitelstvo/usneseni-obce/, kde jsou k
dohledání:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

parc. č. 1233/2 – prodej Šimková, SJM Zemkovi
parc. č. 1227/2 – prodej p. Pavlová
parc. č. 864 – prodej p. Kadlčík
parc. č. 855 – směna pí. Martinková
parc. č. 4569/1, 2207 – pronájem pí. Damborská
parc. č. 955 – prodej p. Matějíček
parc. č. 960 – nájem p. Eidelpes
parc. č. 1924/1 – směna pí. Vichorcová
parc. č. 346/2, 347/2 a 349 – p. Maršálková
dále je více pozemků v jednání vícero uživatelů pozemků u Araveru parc. č. 2125 a 4568/1

V současné době jsou např. v řešení pozemky parc. č. 327, 888/3, 956/1, 1211, 4603/110, 4603/59, 4638/1,
4638/2, 4643/2, 4643/3, 4643/4, 4643/5, 4643/6, 4752/1, 4710/130, 4710/158, 4710/255, 4710/265, 4789/46,
4799/124, 4799/203, 4768/58, 4752/6, 4752/222, 4752/223, 4758/284, 4758/285, 4748/7, 4748/16, 4748/27,
4803/3, 4806/219, 4806/156, 4811/4, 4811/6, 4816/12, 4816/149, 4816/9, 4818/108, 4827/52, 4833/2, 4833/3,
4833/133, 4843/144, 4848/56.
K probíhajícím jednání s uživateli se nebudeme vyjadřovat. Co se týká Vašeho dotazu k pozemku parc. č. 1346,
tento je v současné době evidován jako veřejné prostranství, který žádné řešení nevyžaduje.
Jakékoliv vysvětlování z důvodu případné absence Vašeho vzdělání, jak uvádíte, se nevztahuje na podávání
informací v souladu s informačním zákonem.
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Tímto považujeme vaši žádost za vyřízenou. Poplatek v souvislosti s podáním informací vzhledem k rozsahu
nebyl stanoven.

S pozdravem
Jiří Matušík
starosta obce Vlčnov
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