Obecní úřad
Pičín čp. 154
Pičín 262 25
obecpicin@picin.cz

Žádost o poskytnutí informace dle z.č. 106/1999 Sb., v platném znění
Vážení,
obracím se na Vás s následující žádosti o informaci:
1) Byla Vaše Obec v minulosti tzv. povinnou osobou (ve smyslu z.č. 229/1991 Sb., zákon o půdě)
v případech, kdy oprávněnou osobou byla rodina Colloredo Mannsfeld? (zpravidla Kristina Colloredo
Mansfeldová či Jerome Colloredo Mannsfeld). Jako odpověď mi postačí ANO či NE.
NE
2) Došlo v minulosti k vydání některých pozemků z majetku Obce v rámci restitučního řízení rodině
Colloredo Mannsfeld? Jako odpověď mi postačí ANO či NE.
NE
3) Nastala u Vás na Obci v minulosti (max. od roku 2002, ale pravděpodobně od roku 2008) situace,
že by Vaše Obec prodala z majetku Obce pozemek (zpravidla Občanovi Vaší Obce), aniž by měla
povědomí (např. informaci z Pozemkového úřadu Příbram), že na předmětný pozemek byl učiněn
restituční nárok rodinou Colloredo Mannsfeld? Pozemkový úřad Příbram následně takový převod
(prodej pozemku z Obce Občanovi) označil jako absolutně neplatný. Jako odpověď mi postačí ANO či
NE.
NE
4) Pokud taková situace uvedená pod bodem ad 3) mé žádosti o informaci u Vás v Obci nastala, jaký byl
další průběh, řešení této situace? Nabízím tři možnosti: NERELEVANTNÍ
a)

Občan o pozemek přišel a novým vlastníkem se stala bez náhrady na základě rozhodnutí Pozemkového
úřadu Příbram rodina Colloredo Mannsfeld NERELEVANTNÍ

b) Obec uzavřela trojstrannou dohodu o narovnání mezi Obcí, rodinou Colloredo Mannsfeld a Občanem.
Postup byl následující. Pozemek, který byl původně v majetku Obce (a za úplatu byl před vydáním
rozhodnutí pozemkového úřadu prodán Občanovi) rodina Colloredo Mannsfeld darovala Občanovi.
Občan dar (pozemek) od rodiny Colloredo Mannsfeld přijal a zavázal se nezpochybňovat oprávněnost
restituce Colloredo Mannsfeld. Obec pak převedla na účet rodiny Colloredo Mannsfeld kupní částku,
kterou získala prodejem pozemku od Občana. NERELEVANTNÍ
c)

Jiný způsob řešení (stručný popis z Vaší strany) NERELEVANTNÍ

5) Jako poslední informaci požaduji pro případ, že nastala u Vás v Obci situace dle mé žádosti pod bodem
ad 3), informaci o parcelním čísle předmětného pozemku a názvu katastrálního území. NERELEVANTNÍ
V Praze dne 5.9.2018
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V Pičíně dne 12.9.2018, RNDr. Lenka Kupková, starostka Obce Pičín
RNDr. Lenka
Kupková
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