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Sdělení k žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážení,

k Vaší žádosti o poskytnutí informací k možnému prodeji pozemků v k.ú. Kobylá nad Vidnavkou
sdělujeme, že pozemky p.č.: 1632/3, 1680/2, 1680/3, 1680/5, 1680/7, 1356/51, 1680/11 a
1680/10 jsou ve funkčním celku s vodní nádrží R-4, ev. č. 4-50-1, Šírava. Nachází se pod vodní
hladinou nebo na ni bezprostředně navazují.
Pozemky je možné převést formou směnné smlouvy podle ust. §17, odst.3 písm. d) zákona o
půdě č. 229/1991 Sb.

O převod pozemků p.č. 1738/8 a p.č. 2001 je možné požádat v odůvodněných případech formou
směnné smlouvy, případně je lze zařadit do celostátní veřejné nabídky pozemků pro oprávněné
osoby podle zákona o půdě č. 229/1991 Sb.

K směnným smlouvám sdělujeme, že se jedná o nenárokové převody, které podléhají schválení
ústředím Státního pozemkové úřadu v Praze.
Bližší informace ke směnám je možné nalézt na https://www.spucr.cz/privatizace-a-prevod-
maietku/prevod-zemede|ske-pudy-pod|e-zakona-c-229-1991-sb/smeny-pozemku

Dále upozorňujeme, že pozemky, které jsou předmětem převodu podléhají lustraci podle §6
zákona o Státním pozemkovém úřadě č. 503/2012 Sb. a nesmí být podle tohoto ustanovení
z převodu vyloučeny. Tyto informace jsou zajišt'ovány v průběhu vyřizováni podané žádosti.

S pozdravem

(,,otisk úředního razítka") ýl

Ing. Helena Chromčáková
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj
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