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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

vážený pane
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro olomoucký kraj, Pobočka prostějov (dále jen
,,Pobočka"), obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění.
Původní žádost byla dne 21.03.2021 odeslána z mailové adresy na
mailovou adresu pu_prostejov@mze.cz, následně byla žádost vytištěna, doplněna vlastnoručně
psaným textem a odeslána poštou na adresu pozemkový úřad, Aloise Krále 15528/4, 79601
prostějov Žádost byla doručena Pobočce dne 03 05 2021 a zaevidována pod čj SPU 156537/2021
Žádost se týká pozemku parč. č KN 1127 v katastrálním území (dále jen ,,k ú ") Osíčany, konkrétně:
Žádám o informaci, jakým způsobem byla provedena komplexní pozemková úprava v katastru obce,
která má obecně jedním z hlavních cílů splňovat možnost přístupu kjednotlivým pozemkům, proč není
v katastrální mapě soulad mezi mapou a skutečností (po vybudování poldru, který uvedenou
komunikaci fakticky zrušil) a jakým způsobem mám v současnosti zajištěn přistup na uvedený
pozemek 1127.

K žádosti sdělujeme nás|edujÍcÍ:
Zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Osíčany (dále jen ,,KoPÚ Osíčany") proběhlo
v letech 2008 - 2012. Rozhodnutím čj. 200688/2012-MZE-130760 ze dne 02.11.2012 byl jako nedílná
součást návrhu pozemkových úprav schválen plán společných zařízení. Součástí plánu společných
zařízení byla opatření na zpřístupnění pozemků, včetně polní cesty C16 na pozemku p.č. KN 1114,
sĹoužÍcÍ mimo jiné i ke zpřÍstupnění pozemku p.č. KN 1127 na LV č. 122 ve vlastnictví

Po ukončeni pozemkových úprav byla v roce 2015 investorem, obcí Ková|ovice-Osíčany, realizována
v místní trati Nivky na Pačlavickém potoce stavba ,,Suchá nádrž SN3 se stálou zvodní". Stavba byla
realizována i na části pozemku polní cesty C16 a takto došlo k znepřÍstupnění pozemků na hranici
s k.ú. Pačlavice, včetně pozemku p.č. KN 1127.
Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná stavba ,,Suchá nádrž SN3 se stálou zvodní" nebyla součástí
schváleného návrhu KoPÚ Osíčany, dovolujeme si Vás odkázat na obec Koválovice-Osíčany, která
byla jejím investorem a je nadále v jejím vlastnictví.
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Ke způsobu podání žádosti o informaci dále doplňujeme, že na základě zákona č. 503/2012 Sb.,
o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejÍcÍch zákonů, se s účinností od
01.01.2013 změnilo Ministerstvo zemědělství, pozemkový úřad prostějov na Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočku prostějov. Změnila se i mailová adresa, proto
korespondence zaslaná na původní mailovou adresu pu_prostejov@mze.cz nemohla být Pobočkou
řešena. Aktuálně platnou poštovní a mailovou adresu, včetně telefonického kontaktu, naleznete
v záhlaví tohoto dopisu.
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