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Statutární město ostrava 
Magistrát 

Žádost o poskytnutí informace 
Ve smys'u zákona o svobodném přístupu k informacím 

~ 
I. Žadatel 

Jméno, příjmení: (fyzická osoba) 

Datum narození:  
Město: 
EL. KOMUNIKACE (e-rnaii,dat.schránka): 

~1. Zádost o poskytnutí informace  ve věcí. 
V katastrálním území Polanka nad odrou (městský obvod statutárního města Ostrava) proběhla od roku 

r 

2006 komplexní pozemková úprava (KoPU)a pravomocně ukončená v roce 201 3. Naše rodina se do 
r 

realizace KoPU aktivně zapojila vložením pozemků jako tzv. řešených podle "2 zákona č. 139/2002 r 
Sb. Na jednom z našich polí byla při završení KoP U nově vytvořena parcela č. . Maj itelem se stalo 
statutární město  ostrava? které tento pozemek svěřilo do správy městskému obvodu polanka nad odrou. v 
přes nově vytvořený pozemek parc. Č.  (ostatní komunikace --- ostatní plocha — podle CSN 736109 
dopinková polní ccsta kategorie P3 0/30 která zabe!zpečuie provoi a obsluznost vi-amci propojení 
půdních celků několika vlastníků) tak získalo z veřejného pozemku ke svým pozemkům veřejný přístup 
celkem devět vlastníků navazujících soukromých pozemků, včetně naší rodiny. Tím měl ~' ~ ~~b b~ završen 

r 

hla'rní dekL:ro' any cíl. KopU — ~aiistit sem :so ki.omym vlastnikum dostupoost ~e ích pozem4~~~ 
,-~ Q v ~  i  + r r ~ i 

našem 
-    r ~ 

prostřednictvím 
P" ~ ' `' ~ pozemků ve ~ere~~~~~~-~ vlastnictví. ~ ~~a~e~~ případě se jedna ti.,  ~.~o~e~~nku parc. Č. 

dostupnost na ornou půdu, zahradu, dobývací prostor  a les. 

Dotaz občana: 
r r r ~i I ~~ a 

Odrou

• + V~.~ r v I . Jaká práva n~a ~~"~~.stsky obvod ~~~an a nad ~~.~ro~~ v souvislosti se svěřenou správou pozemku parc. c. 
 v k.ů. Polanka. Zejména zda má právo zakázat vjezd na tento pozemek, polní cestu, vlastníkům 

navazujících pozemků čtyřkc,alkou s přívěsným vozíkem či osobním autem s přívěsným vozíkem? 
A tím popírat smysl a pravomocné závěry uskutečněné komplexní úpravy? 

2. Jaké povinnosti má městský obvod Polanka nad odrou v souvislosti se svěřenou správou pozemku 
parc. č.  v k.ú. Polanka.. Zejména_ z pohledu ochrany pozemku podle zákona o rostlinolékařské 
péči, když tento pozemek leží mezi obhospodařovanými poli soukromých vlastníků. Na pozemku 
pare. Č.  je totlŽ možno aktuálně zaznamenat výskyt plevele. Hrozí nebezpečí výskytu a zavlečení 
invazivních druhů plevele i na okolní pozemky. 

+ • v r r r 

žádosti. 

• 

~~~~~~I ~a vyhovění teto n~c ~~~dost~. 

Ul. Datuj~ ~___3_od is žadateie

l_ 7 +zářÝ 2021 
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Vážení pánové, urguji odpověď na můj dotaz ze 17.9.2021 - viz. příloha. 
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Statutární  město Ostrava 
magistrát 

Vaše značka: 

Ze dne: 
Č. j.: 
Sp. zn.: 

Vyřizuje: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail: 

Date: 

S M O171214 7 /211MJ

5. 11. 2021 

Poskytnutí informací die zákona c". 106/1999 Sb,, o svobodném 

přístupu k informacím 

Vážený pane 

na Vaši žádost ze dne 17. 9. 2021 o poskytnutí informací týkajících se práv a povinností ohledné 

pozemku p .  v k,ú. Polanka, obec Ostrava, který je ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

a je svěřen městskému obvodu Polanka nad Odrou sdělujeme v intencích formulace dotazů 

následující: 

k dotazu 1 

S ohledem na skutečnost, že předmětný pozemek je v katastru: nemovitostí evidován jako „ostatní 

plocha, ostatní komunikace" konstatujeme, že je obecné dle právních předpisů při spinění jejich 

podmínek možné, aby na takový druh pozemku byl zakázán vjezd motorových vozidel jiných 

osob než vlastníka. Tento postup je v konlpetenci. Uřadu městského obvodu Polanka nad Odrou. 

k dotazu 2 
Podle 3 odst. 1 písm. a) zákona Č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších 

předpisu je vlastník pozemku povinen zjišt ovat a omezovat výskyt a šířenl škodlivých organismu 

tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošle k poškození životního prostředí anebo 

k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat. Městský obvod Polanka nad Odrou je v tomto ohledu 

v postavení vlastníka. 
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k oběma dotazům společně 

Při řešeni konkrétnich záležitosti je třeba: aplikovat přlslušne pravn1 předpisy a posoudit veškeré 

rozhodne okolnosti, ktere se k daným připad.um vztahuji, což však neru předmětem 
zakona 

Č . 106/1999 Sb., o svobodném přlstupu k informa:cim, ve zněni pozdějšlch předpisú. Proto vás 
za ucelem k.onkrétniho řešeni odkazujeme na kontaktováxn přlslušnych sprá:vnich organu popi". 
soudu. 

S pozdravem 
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