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Poskytnutí informace  
 

 

Státní pozemkový úřad dne 10. 8. 2021 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: 

 
„Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 

V k.ú. Příbor existují pozemky na svahu. Jedná se o ornou půdu a to parcely: p.č. 2974/38, 
2974/39.2974/5, 2974/5 a 2974/33. Dešťová voda z těchto pozemků zaplavuje zahrádky, 
které se nacházejí pod těmito pozemky. Jedná se o zahrádku p.č. 556/6, 556/7, 556/8, 
556/1, 556/12, 571/3. 

 

Pro upřesnění uvádím. Dešťová voda se zemědělských pozemků proteče přes zahrádky, 
tam znehodnotí úrodu a pod zahrádkami na travnatém pásu je vytvořený betonový rygol, 
který odvádí tuto vodu do kanálu. To normální mozek nebere. 
 

Jelikož v této lokalitě probíhají poz. úpravy je potřeba problém vyřešit. Žádám o sdělení, jak 

bude problém vyřešen a v jakém termínu. 
 

V minulosti každý zemědělec, který se řídil přírodou věděl, že pod svahem je potřeba vyřešit 
odvod dešťové vody! Potůčky, příkopy apod., které odvádí dešťovou vodu tam, kam patří.“ 
 
 
Poskytnutí informace 
 
Pobočka Nový Jičín, která vede řízení o komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Příbor, podala 
následující vyjádření: 
 
Pozemky, které jsou využívány jako zahrádky (p.č. KN 556/6, KN 556/7, KN 556/8, KN 
556/1, KN 556/12 a KN 571/3) se nacházejí mimo obvod komplexních pozemkových úprav. 
Paní vlastní p.č. KN 556/7 a KN 556/8 v k.ú. Příbor. 
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Tazatelka ve své žádosti uvádí, že po pozemcích p.č. KN 2974/38, KN 2974/39, KN 2974/5, 
KN 2974/51 a KN 2974/33, které jsou mírně svažité, stéká dešťová voda a zaplavuje výše 
citované zahrádky.  
 
V rámci zpracování plánu společných zařízení bylo navrženo a schváleno organizační 
opatření č. 15 – vyloučení erozně nevhodných plodin (především vyloučení 
širokořádkových plodin). 
 
V současné době probíhá zpracování návrhu nového uspořádání pozemků s řešením 
vlastnických vztahů v dané oblasti. V jakém termínu bude Vaše záležitost vyřešena nelze 
jednoznačně stanovit. V rámci dosavadní praxe lze pouze obecně predikovat, že aktuálně 
probíhající etapa pozemkových úprav bude ukončena cca za tři roky. 
 
Jen pro úplnost Pobočka Nový Jičín dodala, že zmíněný plán společných zařízení 
s jednotlivými navrženými prvky včetně navržených protipovodňových a protierozních 
opatření byl schválen zastupitelstvem Města Příbor na jeho 6. zasedání konaném dne 
26. 6. 2019. 
 
 
 
 
 
S pozdravem 
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