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PETICE 
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod  
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním 

 
My, níže podepsaní občané obce Slavníč a další dotčené osoby, prostřednictvím této petice 

žádáme, aby v rámci správního řízení uznal příslušný Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetku (ÚZSVM) skutečnost, že je ve veřejném zájmu provést převod pozemku k. č. 567/1 
v katastrálním území obce Slavníč do vlastnictví obce Slavníč. 

Důvodem k sepsání a podání této petice je náš předpoklad, že v rámci výběrového řízení 
připravovaného ÚZSVM získá uvedený pozemek téměř se 100% jistotou společnost Chateau 
Herálec a.s. tak, jak již získala v rámci „výběrového řízení“ herálecký zámek včetně 60 milionové 
státní dotace z evropských fondů na jeho rekonstrukci. 

Jelikož se tato společnost nijak netají, že uvedený pozemek k. č. 567/1, který si v rámci 
připravovaného „výběrového řízení“ již od ÚZSVM pronajala a zahájila na něm výstavbu svého 
outdoorového zařízení, bude využívat pro své soukromé podnikání. Dle vlastního vyjádření 
zástupci společnosti plánují, že tento pozemek bude oplocen a využíván pouze pro hosty zámku 
Herálec. Součástí těchto aktivit má být i vybudování přilehlého parkoviště pro motorová vozidla. 
Tyto záměry ovšem nevycházejí z územního plánu obce. 

K žádosti o uznání veřejného zájmu ve prospěch převodu pozemku na obec Slavníč nás vedou 
následující důvody: 

− na uvedeném pozemku se nachází několik cest, které slouží jako jediný přístup k přilehlým 
objektům (staveb), tak i k využívání přilehlých pozemků s lesním porostem a luk občany obce 
Slavníč, Lesy ČR, zahrádkáři apod. Dle vyjádření právníků ani budoucí zapsání věcných břemen 
k přístupu nezaručuje při změně vlastníka nemovitosti jistotu zachování a využívání těchto 
přístupových komunikací. Je nutné dále upozornit, že ÚZSVM v H. Brodě ve svém dřívějším 
písemném vyjádření přislíbil řešení tohoto problému převodem pozemků s komunikacemi na 
obec; 

− na uvedeném pozemku se nacházejí vodní nádrže (zatopené lomy), které jsou využívány jako 
zdroj vody pro vlastníky okolních nemovitostí a ještě významnější je jejich využití jako zdroje 
vody pro hasební práce při požáru lesa nebo okolních staveb. Současně tyto vodní nádrže slouží 
veřejnosti k rekreačním účelům; 

− územní plán obce Slavníč předpokládá na části uvedeného pozemku vybudování dětského hřiště 
a i další plocha p. č. 567/1 je částečně předurčena pro sportovní využití veřejností. Na územním 
plánu obce je na tomto pozemku dále schválena 50 metrová hranice k lesnímu biotopu (PUPFL). 

− na předmětném území se nachází lokalita s biotopem, který si zasluhuje ochranu. Žije zde rak 
říční, zmije obecná a různé zajímavé čeledi hmyzu a ptáků. V této části pozemku je i zajímavý 
doklad o počátcích ruční těžby žuly, který by měl být rovněž zachován jako kulturně technické 
památka. Z našeho i společenského pohledu vidíme jako nejlepší možnost zajištění ochrany 
těchto hodnot cestou přímé vlastnické a dozorové odpovědnosti obce. 

Děkujeme. 
 
Za petiční výbor: 
Mgr. Bohumír Voplakal, Na písku 316, 580 01 Havl.Brod, jednatel – AquaClub HB 
Milan Stýblo, Na Výšině 3244, 580 01 Havl.Brod, jednatel ČZS 
Petr Matoušů, Slavníč 13, 582 55, Herálec – starosta obce Slavníč  
 
 
Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: Petr Matoušů 
 


