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Poskytnutí informace 

 

 

Státní pozemkový úřad dne 5. 10. 2020 obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „zákon“) v tomto znění: 
 
„Dle výše uvedeného zákona žádáme o sdělení, z jakého důvodu mohl být převeden 
pozemek parc. č. 6/51 v k. ú. Ostravice 1 do soukromého vlastnictví (Smlouva o převodu 
pozemku č. 7PR14/55 ze dne 26.11.2014, přičemž na daném pozemku byla již v době 
prodeje zrealizována a zkolaudována stavba „veřejně přístupné účelové komunikace“ 
stavebníka Obce Ostravice, kterého byl Pozemkový fond taktéž účastníkem řízení 
(kolaudace 07/2013). 
 
V rámci smlouvy o převodu pozemku daného pozemku se o tělese komunikace nezmiňuje.“. 
 
Po prověření sdělujeme následující: 

- pozemek parc. č. 6/51 v k.ú. Ostravice 1 byl převeden ve smyslu § 11a zákona 
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, a to na základě veřejné nabídky pro oprávněné osoby zveřejněné v období 
od 8. 9. 2014 do 8. 10. 2014; 

- řízení o stavbě „veřejně přístupné účelové komunikace“ stavebníka obce Ostravice, 
kterého byl Pozemkový fond ČR jako právní předchůdce Státního pozemkového 
úřadu účasten, bylo dle dohledaného stavebního povolení vedeno ve vztahu k 
pozemku parc. č. 6/52 v k.ú. Ostravice 1 a nikoli k Vámi uváděnému pozemku. 
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