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Podnět – Petice za převod státních pozemků vodní nádrže v Horní Vsi do vlastnictví
města Fryštáku.
Vážený pane magistře.
Dne 16. 8. 2018 obdržel Státní pozemkový úřad Váš podnět ve věci Petice za převod
státních pozemků vodní nádrže v Horní Vsi do vlastnictví města Fryštáku. Tento podnět byl
předán k přímému vyřízení Krajskému pozemkovému úřadu pro Zlínský kraj, který tímto
reaguje na Vaše dotazy.
Ad 1) Státní pozemkový úřad („SPÚ“) jako organizační složka státu, jíž přísluší hospodařit
s majetkem státu, a to s vodní nádrží v Horní Vsi u Fryštáku v současné době neuvažuje o
zajištění odbahnění a vyčištění vodní nádrže. SPÚ zvažuje vydání rozhodnutí o
nepotřebnosti tohoto majetku, tudíž není možné v tuto chvíli předjímat, kdo bude v budoucnu
pečovat o toto dílo, zda stát či jiný subjekt.
Ad 2) SPÚ v současné době nepřipravuje vyčistění a odbahnění vodní nádrže, ani se dosud
nezabýval stanovením procesních kroků či podmínek případné realizace.
Ad 3) Původním záměrem a snahou SPÚ byla realizace (např. převod, směna) vodní nádrže
spolu s okolními pozemky ve formě určitého logického celku. Co se týče stanoviska ministra
zemědělství Ing. Jiřího Milka ze dne 22. 6. 2018, bylo i toto určitým doporučením vzhledem
k charakteru řešeného majetku. V případě, kdy SPÚ obdrží jakoukoli žádost, ať již bude
podána na jednu či několik předmětných nemovitostí, je SPÚ povinen se touto žádostí
zabývat. Není možné však v tuto chvíli předjímat, jakou žádost bude SPÚ řešit a zda bude
vyřízena kladně či zamítnuta.
Ad 4) V okamžiku, kdy SPÚ shledá pozemky p. č. 912/2, 912/3, 913/3 v k. ú. Horní Ves u
Fryštáku pro činnost SPÚ majetkem nepotřebným a nevyužitelným, může být rozhodnuto o
jejich nepotřebnosti. Následně bude takovýto majetek nejprve nabídnut k převzetí
organizační složce v působnosti MZe nebo přímo MZe. Nebude-li tato nabídka úspěšná,
bude majetek nabídnut na internetových stránkách ÚZSVM k převzetí jinou organizační
složkou. Pokud i tato nabídka bude marná, pak lze přistoupit na odstátnění tohoto majetku
s tím, že vhodný zájemce o koupi bude zjištěn ve výběrovém řízení.
S pozdravem
otisk úředního razítka)
Ing. Mlada Augustinová v. r.
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj
Státního pozemkového úřadu
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Na vědomí:
Státní pozemkový úřad, Odbor zastupování státu a legislativy, Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha 3 (k č.j. SPU 377135/2018, Sp. zn.: 045-2018-S)
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