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Doručenka, do vlastních rukou !

FZádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - zaslání SDELENI

Vážení

Státní pozemkový úřad, Pobočka Šumperk na základě Vaší žádosti o informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon o svobodném přístupu k informacím") ze dne 23.6.2021 ve věci ,,Sdělení k upozorněni
na údržbu pozemku p.č. 579 v k.ú. Kosov" Vám zasílá nás|edujÍcÍ sdělení.

Státní pozemkový úřad při zajišt'ování prací a služeb musí při výběru dodavatele dodržet zákon
o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. a každý rok vyhlásit veřejnou zakázku na
údržbu pozemků ve správě SPÚ.

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj na rok 2021 vyhlásil
veřejnou zakázku dle výše uvedeného zákona na zajištění údržby pozemků ve správě SPÚ.

Údržbu pozemků ve správě SPÚ v okrese Šumperk zajišt'uje na základě uzavřené rámcové
dohody Od roku 2019 jsou
na pozemku prováděny 2 seče ročně v měsíci květen-červen a v měsíci září. Jedná se o ruční
sečeni travního porostu křovinořezem.
V letošním roce byla objednávka zaslána uvedenému subjektu na posekání porostu na
pozemku p.č. 579 v k.ú. Kosov dne 24. 5. 2021. Sečení pozemku proběhlo v měsíci červnu.
Po provedení údržby pozemku byla provedena kontrola plnění ze strany Státního
pozemkového úřadu.

Pro Vaši informovanost uvádíme, že pozemek parc.č. 579 v k.ú. Kosov, je v katastru
nemovitostí veden jako ostatní plocha - způsob využití neplodná půda a v návaznosti na tyto
údaje je Státním pozemkovým úřadem zajišt'ována i údržba pozemku.
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