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Obsah žádosti

Obsah poskytnuté informace

Žádost ze dne 12. 10. 2021, ve které žadatel
žádá o úplné informace ohledně plánu obce
Skalka ohledně tzv. etapy č. 2 obslužné
komunikace, případně změn v etapě č. 1 ve
vztahu k pozemku č. 464/17 v kat. území
748056 Skalka u Prostějova. Dále žádá o
sdělení všech plánovaných prací a kroků,
zejména s přihlédnutím k pozemku č.
464/17 v kat. území 748056 Skalka u
Prostějova a pozemkům sousedícím. V
případě probíhajícího územního řízení nebo
souvisejících řízení a dílčích kroků před
územním řízením žádá o účast na všech
plánovaných krocích a o informace o všech
připravovaných a realizovaných krocích
ohledně parcely 464/17. Dále žádá o sdělení
čísla jednacího pro územní řízení,
zjednodušené územní řízení nebo stavební
povolení týkající se aktuálních kroků na
pozemku 464/17 a souvisejících pozemků
462, 463 a 464/15 z pohledu geodetického
zaměřování a připravovaných kroků. Dále
byla v žádosti uvedena připomínka, aby obec
řešila dopravní situaci s bezohlednými řidiči
překračujícími významně povolenou rychlost,

Věc: Odpověď na výzvu k poskytnutí informací
podle § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb.,
O svobodném přístupu k informacím. Etapa č.
2 obslužné komunikace zatím není
připravována ani nebyla projednávána. Ke
změnám v etapě č. 1 ve vztahu k pozemku
parcelní č. 464/17 v kat. území 748056 Skalka
u Prostějova v současné době nedošlo. Co se
týče pozemku parcelní č. 464/17 v k.ú. 748056
Skalka u Prostějova, tak v nejbližší době nejsou
plánovány žádné práce ani neprobíhá žádné
územní řízení. Co se týče pozemku parcelní č.
463 v k.ú. 748056 Skalka u Prostějova
z pohledu geodetického zaměřování, tak je nyní
vypracován geometrický plán pro rozdělení
pozemku č. 216-728/2021, jehož vlastník se
rozhodl nabídnout část pozemku ke směně,
kopii Vám v příloze přikládáme. Vzhledem
k tomu, že v územním plánu jsou zahrnuty
pozemky parcelní č. 463, parcelní č. 464/5 a
část plochy parcelní č. 484 v k.ú. 748056
Skalka u Prostějova (na plochách Z2, Z8 a Z 16
– viz. územní plán) vedeny jako plochy
rozvojové smíšené venkovské obytné, tak
Zastupitelstvo obce

která dlouhodobě trápí obyvatele celé hlavní
průjezdní ulice, tedy významnou část
obyvatel obce Skalka.

se rozhodlo tuto příležitost využít z důvodu
získání manipulační plochy v rozvojových
územích obce. Vzhledem k tomu, že majitelem
komunikace parcelní č. 530/1 v k.ú. 748056
Skalka u Prostějova je Olomoucký kraj, má
obec Skalka omezené možnosti v řešení
dopravní situace. Přesto se Zastupitelstvo obce
snaží toto řešit. Obec na vlastní náklady a po
souhlasu odboru dopravy nechala vyznačit
vodorovnou dopravní značku V18 - optickou
psychologickou brzdu na vozovku a dne 22. 9.
2021 byla na odbor dopravy podána žádost o
posunutí značky označující začátek obce na
úroveň oplocení budovy čistírny odpadních vod
na parcele č. 487/4 v k. ú. 748056 Skalka u
Prostějova. K Vaší připomínce o tom, že jste
nebyli informováni, jaké úkony řeší obec na
výše uvedených pozemcích Vám sděluji, že tato
informace byla poskytnuta telefonicky
panu................., což je zřejmé i z Vašeho
dopisu, kdy uvádíte, že se bude jednat o směnu
pozemku. Jelikož pan .................. žije s Vámi
ve společné domácnosti, tak předpokládám, že
Vám informaci poskytl.

