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Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích 

Kontrolní výbor 
Zápis z jednání ze dne 20.12.2021 

Místo konání: Beseda 

Účastni:  

Jana Hodačová člen výboru 
Jana Šťastná člen výboru, členka zastupitelstva obce 
David Senohrábek člen výboru 
Jiří Svatuška člen výboru 
Radim Šarapatka předseda výboru, člen zastupitelstva obce 

 

Závěry z jednání: 

1. Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení zastupitelstva a k dnešnímu dni zůstávají 
nedořešená tato usnesení: 

 K nápravě/ zvláštní pozornosti 

z roku 2016  1 Dořešit vykoupení pozemku pod cestou od Výzkumného ústavu. 
z roku 2017 0  
z roku 2018 3 1. Vyžádat dopracování smlouvy se zpracovatelem osobních 

údajů - KONZULTA Brno (SMS kanál). 
2. Dořešit směnu pozemků s Janáčkovými. 
3. Vyřešit pozemek na křižovatce a pod cestou u Kozlových. Pan 

Trost prodal tyto pozemky Kozlovým, takže je to na obci aby 
jednala s Kozlovými. 

z roku 2019 7 1. Dořešit radar na měření rychlosti v obci – smlouva s MP 
Liberec. 

2. Koncepce rozvoje TJ Sokol z.s. (do konce roku 2019, do 
02/2020, pak do 03/2020, pak do 06/2021 a nyní snad do 
12/2021, ale spíše do 01/2022). – v návaznosti na obecní 
koncepci rozvoje sportu. 

3. Služebnost NN Synkovi 
4. Věcné břemeno s panem Plechatým – pozemek byl prodán 

paní Navrátilové. Pozemek cesty nesedí se skutečným stavem a 
od paní Navrátilové není vůle část pozemku prodat. Řeší se to 
právní cestou (Cesta od hřiště nahoru). 

5. Předložit upravený návrh Koncepce rozvoje sportu, souvisí 
s koncepcí rozvoje Sokola a stejně tak se stále odkládá. Bude 
snad v ZO 01/2022. 

6. Geodeticky zaměřit cestu u zahrádkářů kvůli vodovodu. 
7. Hlídat budování optické sítě firmou smart cloud (dotace MPU) 
 

z roku 2020 1 1. Dořešit odkup části cesty Pod Špičákem od pana Plechatého 
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 K nápravě/ zvláštní pozornosti 

z roku 2021 9 1. Uspořádat průzkum veřejného mínění po dokončení stavby – 
veřejné osvětlení 

2. Odvodnění komunikace z Másláku a za viaduktem. Nabídka na 
zpracování Návrhu řešení – studie od projektanta J.Maděry. 

3. Smlouva na likvidaci odpadů s obcemi MJP. Hotová analýza. 
Z ní vzejde návrh koncepce odpadového hospodářství MJH. 

4. Směrové sloupky a semafor na váhu do sběrného dvora. Mělo 
by to už být hotové. 

5. Úpravy okolí pomníku – osázení. 
6. Smlouva s panem Matém – pronájem části pozemku 

v panelárně, kamenická dílna. Budou se aktualizovat smlouvy o 
pronájem v celé panelárně. 

7. Schválené návrhy změny územního plánu – informace pro 
předkladatele. 

8. Nákup části pozemku od Pospíšilových na Másláku – pěšina 
k nádraží. Chybí smlouva/smlouvy. 

9. Chybí smlouva – směna pozemků s M.Kuklou. 
 
 
 
 
 
 

 

Zjistit, zda firma smart cloud opravdu dostala dotaci. Pokud ne, projednat s touto firmou odkoupení 
hotové chráničky a budíků podél hlavní silnice. 

 

2. Komise pro inventarizaci majetku obce 2021 se navrhuje ve složení: Radim Šarapatka (předseda), 
Jana Šťastná a Jana Hodačová (členové). Komise provede ve spolupráci se zaměstnanci obecního 
úřadu do 15.1.2021 inventarizaci majetku. 
 

3. Cesta přes pozemky Urbanových 
 
Starosta obce poskytl dne 18.10.2021 kopii korespondence ve věci pozemků pod cestou přes 
farmu Urbanových. Tato korespondence sestávala z těchto dokumentů: 
 

P.č. Ze dne Věc (stručný obsah) Od Komu 
14 17.6.2019 (Ilona Urbanová požádala o pozemky 

30.12.2005 = dříve než o tyto pozemky 
požádala Obec Pozemkový fond ČR,. 
Řešením jsou komplexní pozemkové 
úpravy) 

Ministr 
zemědělství ČR 

Starosta Obce 
Oldřichov v 
Hájích 

13 30.5.2019 (žádost o pomoc s řešením situace, s 
podporou senátora M.Canova) 

Starosta Obce 
Oldřichov v 
Hájích 

Ministr 
zemědělství ČR 
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P.č. Ze dne Věc (stručný obsah) Od Komu 
12 24.1.2019 Rozsudek (nezrušení územního plánu OvH) Nejvyšší správní 

soud 
Ilona Urbanová 
vs. Obec 
Oldřichov v 
Hájích 

11 4.9.2015 Vyjádření k žádosti o sdělení  
(Pozemky nebyly zařazeny k převodu do 
majetku obce kvůli probíhajícímu 
soudnímu řízení, viz. níže. A předběžné 
opatření z 4.10.2010 zdržet se nakládání 
s pozemky.) 

Státní 
pozemkový úřad 
pro Liberecký 
kraj 

Obec Oldřichov v 
Hájích 

10 2.9.2015 Žádost o sdělení  
(důvod nezařazení pozemků do převodu 
do majetku obce) 

Obec Oldřichov v 
Hájích 

Státní 
pozemkový úřad 
pro Liberecký 
kraj 

9 21.11.2012 Rozsudek  
(převedení pozemků do majetku Ilony 
Urbanové) 

Okresní soud v 
Liberci 

Ilona Urbanová 
vs. Pozemkový 
fond České 
Republiky 

9 28.12.2012 Rozsudek 
(převedení pozemků do majetku Ilony 
Urbanové) 

Okresní soud v 
Liberci 

Ilona Urbanová 
vs. Pozemkový 
fond České 
Republiky 

8 12.8.2009 Vyjádření k převodu pozemků p.č. 2092/1, 
2092/2, 2095/1 v k.ú. Oldřichov v Hájích 
(Není to historický majetek obce. Problém 
udělat kompletní převod požadovaných 
pozemků) 

Pozemkový fond 
České Republiky 

Obec Oldřichov v 
Hájích 

7 5.6.2009 (souběh žádostí Obce a manželů 
Urbanových a rezervování pozemků pro 
Komplexní pozemkové úpravy. Pozemky 
byly součástí přídělu MNV OvH = 
historický majetek obce) 

Pozemkový fond 
České Republiky 

Obec Oldřichov v 
Hájích 

6 15.5.2009 Žádost (o pomoc s nejasným postupem 
Pozemkového fondu) 

Obec Oldřichov v 
Hájích 

Pozemkový fond 
České Republiky 

5 5.5.2009 Vyjádření k převodu pozemků p.č. 2092/1, 
2092/2, 2095/1 v k.ú. Oldřichov v Hájích 
(Zařazení pozemků do komplexních 
pozemkových úprav po místním šetření 
dne 12.5.2008 s manžely Urbanovými, 
starostou a zástupci Pozemkového fondu) 

Pozemkový fond 
České Republiky 

Obec Oldřichov v 
Hájích 

4 3.2.2009 Vyjádření k možnosti převodu komunikací 
(Pozemky budou navrženy do 
privatizačního projektu) 

Pozemkový fond 
České Republiky 

OÚ Oldřichov v 
Hájích 

3 12.6.2007 Převod komunikací do vlastnictví obcí 
(doplnění žádosti obce o převod pozemků) 

Obec Oldřichov v 
Hájích 

Pozemkový fond 
České Republiky 

2 13.11.2006 (Vysvětlení - 4 možnosti převodu 
komunikací do majetku obce) 

Pozemkový fond 
České Republiky 

Obec Oldřichov v 
Hájích 
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P.č. Ze dne Věc (stručný obsah) Od Komu 
1 10.8.2006 Žádost o pozemkové parcely v k.ú. 

Oldřichov v Hájích (o zemědělské pozemky 
ty, které nelze vydat na základě písemné 
žádosti) 

Obec Oldřichov v 
Hájích 

Pozemkový fond 
České Republiky 

 

Chybí informace, že Urbanovi úspěšně požádali Katastrální úřad pro Liberecký kraj o převod funkce 
pozemku z komunikace na zelenou plochu a to bez povinných souhlasů stavebního úřadu v Chrastavě 
a příslušného silničního správního úřadu = Obecního úřadu Oldřichov v Hájích. 

Obec by toto mělo rozporovat. 

Farma Urbanových oplotila a využívá dva pozemky, které jsou v majetku Obce. Část příjezdové cesty 
od současné závory až k odbočce k předmětným pozemkům a dále pozemek od panelárny 
k železniční trati. 

V obci jsou další pozemky dřívějších komunikací, které jsou oploceny společně se sousedními 
pozemky. Tyto pozemky nemají, ti, co jej oplotili, pronajaté. Obec by měla tyto osoby vyzvat 
k odstranění oplocení, případně k uzavření nájemní smlouvy s ohledem na hájení prostupnosti 
území. 

Obec by měla zároveň rozporovat fakt, že Pozemkový fond (dnes Pozemkový úřad) převedl 
předmětné pozemky Urbanovým. Toto se sice stalo na základě rozhodnutí okresního soudu. Určení 
dotčených subjektů je rolí soudu, na který by se měla Obec obrátit.  

Doporučujeme se v těchto bodech poradit se specialistou na pozemkové právo. 

 

Zapsal 

Radim Šarapatka 


