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Dobrý den,

reagujeme tímto na vaši žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacích.

Text žádosti:
Na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí následujících informací /
1-4/:

1/ zda v Elbančicích v současné době probíhají či jsou v letech následujících plánovaná jakákoliv stavební řízení nebo
stavební aktivity? Pokud ano, tak jaká/jaké?

2/ zda jsou v Elbančicích v roce 2020 či nadále plánované jakékoliv směny či prodeje pozemků. Pokud ano, tak jaké?

3/ Žádáme obec Běleč o informace z jakého důvodu se v přítomnosti starosty obce Běleč v minulém týdnu uskutečnilo
geodetické měření na pozemku 1031/2 k.ú. Běleč a na pozemcích v jeho blízkém okolí?

4/  Žádáme obec Běleč o poskytnutí  informace o termínu poražení  2 starých bříz před kulturní  památkou Zámeček
Elbančice, Elbančice 3. Dle našich informací povolení, a způsob jakým budou stromy pokáceny, vydala obec Běleč v
březnu 2016. Cituji zprávu obce: „obecní úřad vydal povolení ke kácení dne 24. března 2016 a stromy budou pokáceny v
nejbližší době. Provede M. Fiala“. Do dnešního dne tak však nebylo učiněno.

Vzhledem k opakujícím se silným větrům (viz hurikán Sabina 10. 2. 2020) se obáváme, že vzhledem se stavu a stáří
stromů hrozí jejich pád/zlomení. Pádem stromů jsou ohroženy jednak zdraví a životy obyvatel Elbančic a hrozí také
poškození nově zrekonstruované kulturní památky Zámeček Elbančice. Žádáme obec o zaslání kopie povolení ke kácení
těchto 2 bříz.

Děkuji.

Odpověď:
Odpověď na otázku číslo 1:

Nejprve je nutno se vypořádat s otázkou, co je myšleno slovy „v Elbančicích“. Elbančice nemají vlastní katastrální
území, tudíž za Elbančice budu pro účely této odpovědi předpokládat zastavěné území místní části Elbančice a okolí 200
metrů od něj.

Obec Běleč neplánuje v Elbančicích žádné stavební řízení nebo stavební aktivity.  V případě dalších fyzických nebo
právnických osob nemáme žádné podklady, které by nás opravňovaly předpokládat, že by jiné osoby plánovaly stavební
řízení. V tomto bodě budou pravděpodobně kompetentní odpovědět spíše místně příslušné stavební úřady.

Odpověď na otázku č. 2:

Zastupitelstvo obce Běleč schválilo na svém zasedání 26. září 2019 usnesení:
Usnesením 62/2019
zastupitelstvo schvaluje žádost o směnu pozemků a schvaluje směnu pozemků se Státním pozemkovým úřadem,
tak, že Obec Běleč získá pozemky parc. č. 1033/5, ostatní plocha, o výměře 170 m 2, parc. č. 1676/1, ostatní plocha,
o výměře 68 m2, a parc. č. 1676/2, ostatní plocha, o výměře 17 m2, a části pozemků parc č. 1091/2, ostatní plocha,



o výměře ,  a  parc.  č.  1674/2,  orná půda,  o  výměře 17 m2,  a Česká republika,  Státní  pozemkový úřad, získá
pozemek parc. č. 980/1, orná půda, o výměře 675 m2, vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice, podle podmínek
Státního pozemkového úřadu.
Žádost o realizaci směny nemovitostí byla zaslána Státnímu pozemkovému úřadu dne 17. října 2019. Nejsme schopni
určit, zda k této směně dojde nebo nedojde, a pokud dojde, zda tak bude v roce 2020. Dále vedeme jednání s Lesy České
republiky, s. p. o směnu pozemků, ale jednání jsou v rané fázi. Obec Běleč je připravena v rámci této směny nabídnout
pozemky parc. č. 1038/7 a parc. č. 1038/8, které jsou pod účelovou komunikací ve správě Lesy České republiky, s. p.

Odpověď na otázku č. 3:

Geodetické měření bylo prováděno na popud Obce Běleč za účelem získání podkladů pro možnou směnu pozemků
s Lesy České republiky, s. p. Vzhledem k tomu, že byl ověřen soulad skutečného využití pozemků a jejich záznamu
v katastru nemovitostí, byl tento záměr zrušen. Z tohoto měření nevznikne žádný zaměření pozemků.

Odpověď na otázku č. 4:

Obec Běleč nemá určený termín pro pokácení  bříz před domem č.  p.  3 v Elbančicích.  Obec Běleč na toto kácení
nedisponuje žádným povolením, pro kácení je nutno zajistit buď uzavření komunikace nebo zajištění zákazu stání kvůli
protiprávně parkujícím vozidlům, bude nutno vyklidit movité věci na pozemku kolem stromů uložených včetně věcí
pevně ke stromům připojeným a bude nutno získat povolení pro kácení stromů. Vzhledem k tomu, že pro některé tyto
kroky budeme potřebovat vaši součinnost a vy nám tuto součinnost odmítáte dlouhodobě poskytnout, předpokládáme, že
řešení bude trvat dlouhé měsíce.

Odpověď pro nečíslovanou otázku č. 5 (Žádáme obec o zaslání kopie povolení ke kácení těchto 2 bříz.):

Obec Běleč nedisponuje žádným platným povolením k pokácení stromů v Elbančicích.

S pozdravem a přáním hezkého dne

………………………………………………..
Stanislav Šmejkal, starosta obce


