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29. březen 2021 

Adresát:  

Město Slavičín 

 

Odesílatel: 

 

Věc: Žádost o zajištění přístupu na mé soukromé pozemky v katastru města Slavičín 

 

Jsem majitelem parcely v katastru města Slavičín, parc. č.  Rád bych o svůj pozemek v budoucnu 

pečoval, jistě i ku spokojenosti obyvatel přilehlých panelových domů, nicméně mi byl historickými 

postupy města znemožněn přístup na mou parcelu. Dle katastrální mapy/ortofota má kolem horní 

hranice mého pozemku vést jakási „cesta“ tvořená parcelami 366/16 a 1959/2. Jak vidíte v přiloženém 

výřezu z katastrální mapy, je znemožněno užití tohoto přístupu, protože přes tyto pozemky bylo 

v minulosti postaveno víceúčelové hřiště. Stejně jako na pozemku 366/19, který by mohl teoreticky 

spojit mou i sousední parcely s nějakou rozumnou komunikací.  

 

Zároveň bych se rád dotázal na to, zda existuje nějaký jakkoli evidovaný (např. koordinované 

stanovisko, podaná žádost o stanovisko obce, podaná žádost na Stavebním úřadě atd.) záměr o 

jakoukoli výstavbu na pozemcích, parc.č. 366/35, 4585/2, 4585/1, 4585/3, 4583, 4584, 4582. Byť přímo 

sousedím jen se dvěma z nich, výstavba na kterémkoli z výše uvedených pozemků by mohla výrazně 

ještě více v budoucnu omezit přístup na mou parcelu.  

Je-li to nutné, mohu odůvodnit dotaz ohledně evidovaného záměru na se mnou přímo nesousedících 

parcelách žádostí na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Reakci, prosím, zašlete elektronickou formou do mé datové schránky. Předem děkuji. 

S pozdravem 

 



 

 

 
OS-1378-2021-IFl 

08. 4. 2021 

Mgr. Florešová 

577 004 815 

osp1@mesto-slavicin.cz 

 
 

 

Žádost o poskytnutí informace – odpověď   
 
 
Vážený pane, 
 
dne 29. 3. 2021 jsme obdrželi Vaši žádost o zajištění přístupu na pozemky v k. ú. města Slavičín, jejíž 
součástí je žádost o poskytnutí informace, zda existuje jakkoli evidovaný záměr o výstavbu na pozemcích 
parc. č. 366/35, 4585/2, 4585/1, 4585/3, 4583, 4584 a 4582 v k. ú. Slavičín (např. koordinované stanovisko, 
podaná žádost o stanovisko obce, podaná žádost na stavebním úřadě apod.). Sdělujeme Vám, že město 
Slavičín nemá v evidenci žádný takový dokument.  
 
Co se týká první části Vaší žádosti, předali jsme ji k vyřízení Odboru životního prostředí a správy majetku 
MěÚ Slavičín. 
 
 
S pozdravem, 
 
 
 
 
 
Mgr. Iva Florešová  
vedoucí odboru  
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