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Bojí se, že kvůli chybám
úřadů přijdou o svoji půdu
Majitelé pozemků ve
Skryjích na Tišnovsku
bojují s pozemkovým
úřadem, který chystá
úpravy. Mají totiž obavu, že kvůli chybám
při vyměřování
přijdou o pozemky.
Milada Prokopová
redaktorka MF DNES
SKRYJE Vesnička Skryje na Tišnovsku v odlehlém údolí řeky Bobrůvky
se 60 stálými obyvateli vypadá jako
nejklidnější místo na světě. A přece
se tu už řadu let válčí. Část místních
vlastníků půdy bojuje s pozemkovým úřadem. Ten tu od roku 2008
připravuje tzv. Komplexní pozemkové úpravy, které mají vymezit hranice tak, aby byly účelné, vyhovovaly
majitelům a co nejlépe podporovaly
využití krajiny. Lidem se ale zdá, že
jim naopak pozemky „mizí“.
„Dělal jsem sedmadvacet let projektanta a vyměřoval pozemky, ale
takový šlendrián jsem ještě neviděl,“
říká Jan Zavrtálek, který při jednáních s úřady vlastníky ze Skryjí zastupuje.
Situace se vyhrotila v posledních
čtyřech letech, kdy najatí geodeti začali kolíkovat.
„Postižení jsou prakticky všichni
vlastníci, to je zhruba stovka lidí. Ale
jen někteří jsou ochotní otevřeně
protestovat,“ poznamenal Zavrtálek. Podle něj přišli už místní papírově i v řádech o tisíce metrů čtverečních. „Kdyby nebylo naší intervence, ztratily by se dokonce i dvě parcely,“ soudí Zavrtálek.
Problém je podle něj v tom, že geodeti mají jako podklad nově digitalizované mapy, kde je zákonem povolená odchylka plus minus tři metry
čtvereční. „Hranice se tak od těch původních, vycházejících z pozemkových map od dob Marie Terezie, odchylují v součtu o 8, ale někde i 12
metrů. Když na to poukazujeme, neposlouchají nás,“ tvrdí Zavrtálek.
Přes potok míří k plotu za jednou
z chalup. „Tady například posunuli
hranici pozemku těsně k zadní stra-

Černé na bílém Jan Zavrtálek ukazuje hranice pozemků zakreslené ve starých a nových katastrálních mapách.
Někdy se odchylují až o 12 metrů. 2x foto: Anna Vavríková, MAFRA
meze. Prý mu to nikdy nepatřilo, přitom jeho rodina to dvě stě let obdělává a seká,“ kroutí hlavou Zavrtálek.

Špatně Jaroslav Babička na místě,
kde se geodeti při kolíkování odchýlili od letitých hranic pozemků.
ně domu s tím, že soused musí zbourat plot. Ten se vzbouřil a katastrální
úřad chybu uznal. Ale na to, aby ji zanesl i do mapy, si musel soused obstarat nový geometrický plán. Stálo
ho to 13 tisíc,“ popisuje Zavrtálek.
A podobných paradoxů je prý víc.
„Dalšímu sousedovi zase do pozemku vklínili jiný, protože posunuli

Místní vědí nejlíp,
kudy vedou hranice
Další z naštvaných vlastníků, Jaroslav Babička, zve na projížďku gazíkem. „Vezmu vás k pozemku mého
bratra, tam je to krásně vidět,“ říká.
Terénní auto vjíždí na strmou lesní
cestu. „Podle nich je cesta hozená
osm metrů ze svahu, takže po žádné
vlastně nejedeme,“ podotkl Babička.
Projede louku a zastaví u dalšího
lesa. „Ty dřevěné kolíky určují hranici pozemku bratra se sousedem. Poprvé geodeti uhnuli o dvanáct metrů, po přeměření o osm. My ale
víme, kudy hranice vedou, a vzájemně si je uznáváme, a to by podle zákona měl pozemkový úřad vzít v úvahu. Tím, že hranice posunuli, sousedovi přidali a nám ubrali kolem dvou
tisíc metrů. Tím bychom přišli o nějakých 400 tisíc. To si nenechám líbit,“ dodal.
Lidem vadí i to, že geodeti kolíkují

Kalášek za mřížemi zůstane,
Liškutin na radnici končí
BRNO Zatímco bývalý šéf investičního odboru na radnici Brno-střed
Petr Liškutin je už od středy venku
z vazby, další z obviněných v kauze
zmanipulovaných veřejných zakázek v této městské části, podnikatel
Petr Kalášek, s žádostí o propuštění
neuspěl. Městský soud odůvodnil
včerejší rozhodnutí tím, že by se
mohl skrývat nebo utéct.
„Je to zdrcující. Můj klient se domníval, že pokud je vazebně stíhaný a omezený na svobodě z titulu
možného ovlivňování svědků, tak
po třech měsících se to prolomí
a bude propuštěn na svobodu,“ poznamenal Kaláškův advokát Pavel
Hála. Kalášek neuspěl i přes to, že
sliboval peněžní záruku i to, že se
podrobí dohledu probační služby.

Ve vazbě tak od
březnové razie
na úřadě městské části a v místech bydliště či
ve firmách podePetr Liškutin
zřelých zůstává
kromě Kaláška
i politik Jiří Švachula (dříve ANO).
Ten má být podle policistů šéfem
organizace, která si na cinknutých
zakázkách přišla celkem na víc než
17 milionů korun, z nich Švachula
dostal 8,8 milionu. A ve vězení dosud sedí také další z obviněných,
podnikatel Pavel Ovčarčin. Soud už
dříve z vazby propustil podnikatele
Lubomíra Smolku.
Ve středu propuštěný Liškutin
včera řešil se svým zaměstnavate-

lem, Úřadem městské části Brno-střed, co bude dál. „Dohodli jsme
se, že k poslednímu červnu skončí.
Do té doby bude převedený na jinou práci,“ uvedl tajemník Brna-střed Petr Štika. Podle něj oboustranná dohoda znamená, že exšéf
investičního odboru Liškutin nedostane žádné odstupné.
Tento bývalý člen ANO ale stále
zůstává zastupitelem za Brno-Ivanovice, i když z postu místostarosty ho již dříve zastupitelé odvolali.
„Dokud nebude pravomocně odsouzený nebo mandát nesloží
sám, bude zastupitelem. A zatím
informaci o tom, že by položil mandát, nemám,“ vysvětlila ivanovická starostka Jana Bohuňovská
(ODS). (pro, ČTK)

a zatloukají harpony (červené plastové čtverce, určující hranici pozemku) bez vědomí vlastníků. „Přitom
podle zákona musejí být u toho a souhlasit,“ poznamenal Zavrtálek.
A co na výhrady obyvatel Skryjí
říká Státní pozemkový úřad? Považuje je za neoprávněné. Podle mluvčí
Lenky Růžičkové Komplexní úpravy
pozemků ještě nezačaly a geodeti zatím jen vytyčují a upřesňují obvod
území, ve kterém budou probíhat.
„Vlastní úpravy pozemkového uspořádání nejsou aktuální právě kvůli
neustálému napadání procesu jedním z účastníků,“ říká Růžičková. Podle ní se tím komplikuje i první fáze
procesu – plán společných zařízení,
jako je stanovení cest a přístupů k pozemkům, umístění propustků, biokoridorů, poldrů a dalších věcí v krajině. A Růžičková nesouhlasí ani s tím,
že by s lidmi úředníci nejednali. „Zvali jsme je. Máme to zdokladované,“
podotkla.
Pozemkový úřad podle ní nemůže
ani za špatné digitální mapy. „Tyto
mapy do katastru vložil katastrální

úřad a my z nich musíme vycházet,“
uvedla.
Ředitel jihomoravského katastrálního úřadu Josef Kamera s tím ale nesouhlasí. „Odvolávat se na špatné
mapy je alibistické. Právě pozemkový úřad má pravomoc po dohodě
s vlastníky hranice měnit,“ reagoval.
A to také pozemkový úřad slibuje.
„Pokud se podaří dokončit komplexní pozemkové úpravy území Skryje,
jedním z jejich výstupů bude i přesná digitální mapa se všemi odsouhlasenými změnami,“ říká mluvčí Růžičková.
Jednoduše řečeno, pozemkový
úřad chce, aby vlastníci odsouhlasili
obvod území, i když vědí, že je vyměřen chybně. S tím, že později při
vlastních úpravách uvnitř území chyby opraví.
Lidé tomu ale nevěří. „Jakmile se
to jednou zanese do katastrálních
map, nikdo to nezmění. Zmizí přirozené hranice jako meze, potoky, remízky a kamenné hrany. Pokud se
nedovoláme svých práv, půjdeme
k soudu,“ dodává Zavrtálek.
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Kryté bazény
v Brně čekají
v létě opravy
BRNO Kryté bazény v Brně o prázdninách obsadí dělníci. Sekat, vrtat
a dláždit budou v bazénu Ponávka,
plaveckém stadionu Lužánky i relaxačním centru Rašínova. „Všechny
odstávky plánujeme tak, aby trvaly
co nejkratší dobu a zároveň aby měli
návštěvníci možnost využít jiné areály,“ uvedl generální ředitel společnosti Starez-Sport Martin Mikš.
Bazén Ponávka bude zavřený od
konce června do konce října, čekají
ho nejrozsáhlejší opravy přibližně za
21 milionů. „Součástí oprav bude zejména kompletní zateplení budovy,
renovace šaten, výměna obkladů
a dlažby v bazénové hale a také výměna přelivových mřížek,“ řekl investiční ředitel společnosti Starez-Sport Tomáš Fiala.
Od začátku července do konce srpna se bude pracovat i v plaveckém
stadionu Lužánky, který čeká modernizace za 4,5 milionu. V plánu je výměna části potrubí, obnova fasády
a výměna oken ve vestibulu, výměna
dveří na tribunu, zateplení stropu
v posilovně nebo úprava ozvučení.
V červenci opravy omezí provoz Lázeňského a relaxačního centra Rašínova. Chystá se rekonstrukce sauny,
osvětlení, výtahu a zabezpečení objektu za 1,2 milionu korun. (ČTK)

Zloděj si z auta
odnesl tašku
s pěti miliony
BRNO O více než pět milionů korun přišel muž v Brně. Peníze si vybral v bance, uložil do tašky a nechal v autě. Toho využil zloděj, který se do vozu vloupal. Stalo se to ve
čtvrtek mezi devátou a desátou hodinou dopoledne. „Dvaačtyřicetiletý muž zastavil se svým vozem v ulici Koliště. Auto opustil a nechal
v něm finanční hotovost, kterou vybral v bance,“ přiblížil policejní
mluvčí Pavel Šváb. Když se vrátil,
všiml si, že jeho modrá Škoda Octavia má rozbité zadní okno. „Zjistil,
že mu z kufru neznámý pachatel odcizil tašku na notebook napěchovanou penězi. Přišel tak o více než pět
milionů,“ dodal Šváb. Kriminalisté
prosí případné svědky, aby se přihlásili na linku 158. „Uvítáme i záznamy z palubních kamer projíždějících vozidel,“ uzavřel Šváb. (vh)

