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          Informace                               
            Obecního úřadu v Lažánkách 
                                                                             říjen 2010            
SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPE ČNÉHO ODPADU 

bude v sobotu 23. října s centrálním sběrným místem u kašny od 7:00 do 12:00 hod.  
_______________________________________________________________ 

SBĚR PAPÍRU 

pořádá ZŠ Lažánky v pátek 5. listopadu     od 8:00 – 19:00 hod.  

                           v sobotu 6. listopadu   od 8:00 – 12:00 hod. 
 Papír odkládejte v uhelně školy v pytlích, krabicích nebo pevně svázaný. Dveře budou v danou dobu po 
oba dva dny otevřené. 
 

HUMANITÁRNÍ  SBÍRKA 
vyhlášená Občanským sdružením Diakonie Broumov ve spolupráci s Červeným křížem Lažánky se v naší 
obci uskuteční v sobotu 6. listopadu v době od 9:00 až 10:00 hod. v kotelně ZŠ Lažánky.  

Od dárců se pro charitativní účely přijímá tento sortiment:                                                                                                                                            
oblečení, lůžkoviny, ručníky, utěrky, záclony, přikrývky, polštáře, deky, domácí potřeby  

Přijímat nemůžeme  zboží a věci, které se při transportu snadno poškozují, mohou se kazit: ledničky, 
televize, počítače a jinou elektroniku, nábytek, matrace, koberce, jízdní kola, dětské kočárky, znečištěný, 
vlhký a plesnivý textil. 

Nepoškozené a funkční věci, prosím, odevzdávejte zabalené v dobře převázaných plastových pytlích nebo 
uzavřených kartónových krabicích.  

_____________________________________________________________________________________ 
E-box 
Nádoba, která je umístěna v průjezdu budovy OÚ, je určena pro sběr drobných 
elektrozařízení: kalkulačky, počítačové myši, klávesnice, DVD a MP3 přehrávače, 
kamery, fotoaparáty, telefony aj. Tento E-box byl rozšířen nástavcem (na horní části boxu), 
který je určen pro sběr akumulátor ů a baterií.  

Do E-boxu nepatří žárovky a zářivky. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

Czech POINT 
 

Na OÚ v Lažánkách lze využít služby Czech POINT k získání potřebných výpisů: 
z katastru nemovitostí (KN), z obchodního rejstříku (OR), z živnostenského rejstříku (ŽR), z trestního 
rejstříku (TR), ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD), z centrálního registru řidičů (CRŘ) 
_____________________________________________________________________________________ 
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                                                                                             Sdělení Pozemkového úřadu Brno-venkov  

 

Pozemkový úřad Brno – venkov v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových 
úřadech, v platném znění, řeší komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Lažánky u Veverské Bítýšky (dále 
jen KPÚ). 
Řízení o komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Lažánky u Veverské Bítýšky bylo zahájeno 25.11.2003, 

v návaznosti na přerušenou komplexní pozemkovou úpravu v k.ú.Lažánky v roce 1996, v souladu s naplněním 
ustanovení § 6 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění. 
Pozemkový úřad Brno-venkov byl požádán vlastníky nadpoloviční výměry zemědělské půdy v katastrálním území a 
shledal důvody, naléhavost a účelnost provedení pozemkové úpravy v k.ú. Lažánky u Veverské Bítýšky. 

Zpracovatelem návrhu se v roce 2003 stala na základě výběrového řízení firma Ing. Vladimíra Racka, Jugoslávská 37, 
613 00 Brno, s níž byla uzavřena smlouva o dílo. 

Vlastní práce v rámci KPÚ Lažánky započaly v roce 2004: 
• 18.2.2004 proběhlo úvodním jednáním 
•  v dubnu 2004 byly provedeny práce na průzkumu řešeného území, analýza současného stavu, zaměření skutečného 

stavu území, zahrnutého do obvodu KPÚ 
• od 30.5.2005 do 13.6.2005 byly k veřejnému nahlédnutí vystaveny  nárokové  listy  
a  zároveň doručeny vlastníkům, jejichž pobyt je znám 
• v průběhu řízení byla provedena změna obvodu KPÚ, která  byla oznámena veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na 

úřední desce ve dnech od 20.12.2005 do 3.1.2006 
• dne 19.12.2005 byl sborem zástupců vlastníků a dne 29.3.2006 na veřejném zasedání zastupitelstva obce 

odsouhlasen plán společných zařízení   
• v listopadu roku 2005 proběhlo projednávání návrhu KPÚ s vlastníky formou osobního jednání zpracovatele návrhu 

s jednotlivými vlastníky na Obecním úřadě v Lažánkách, respektive v bydlišti vlastníků. Vlastníci, kteří byli dotčeni 
změnou obvodu KPÚ, byli   prostřednictvím Pozemkového úřadu Brno-venkov seznámeni s upraveným návrhem a 
vyzváni k jeho odsouhlasení. Zpracovaný  návrh byl  vystaven  k  veřejnému nahlédnutí ve dnech od 7.8.2006 do 
5.9.2006. V době vystavení návrhu KPÚ vzneslo 10 vlastníků zapsaných na sedmi LV námitky, které  byly s dotčenými 
vlastníky projednány a řešeny 

• dne 16.10.2006 se konalo v sále tělocvičny Obecního úřadu v Lažánkách závěrečné ústní jednání  
• na základě souhlasu vlastníků 94,4% výměry půdy dotčené pozemkovou úpravou, Pozemkový úřad Brno-venkov 

vydal dne 24.1.2007 rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ v k.ú. Lažánky u Veverské Bítýšky. Toto rozhodnutí bylo 
doručeno   všem   známým účastníkům   řízení   doporučeně   do vlastních rukou a oznámeno veřejnou vyhláškou 

• proti rozhodnutí podalo odvolání 6 účastníků řízení z celkového počtu 281 
• vlastníkům  a  ostatním  účastníkům  řízení  o  KPÚ v  k.ú. Lažánky u Veverské Bítýšky  bylo sdělením ve formě 

veřejné vyhlášky ze dne 15.3.2007 oznámeno, že proti rozhodnutí o  schválení  návrhu  byla podána odvolání. Účastníci 
řízení byli vyzváni, aby se k odvolání vyjádřili. Pozemkový úřad Brno-venkov obdržel v tomto smyslu vyjádření Obce 
Lažánky a vyjádření projekční kanceláře Ing. Racka  

• Pozemkový úřad Brno-venkov odvolání, v souladu s § 22 písm. e zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění a § 54 
zákona č. 71/1967 Sb., postoupil Ministerstvu zemědělství – Ústřednímu pozemkovému úřadu  

• Dne 24.7.2007 vydalo Ministerstvu zemědělství  - Ústřední pozemkový úřad rozhodnutí, ve kterém zamítnul 
odvolání účastníků řízení a potvrdil rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ v k.ú. Lažánky u Veverské Bítýšky vydané 
Pozemkovým úřadem Brno-venkov ze dne 24.1.2007 

• Proti rozhodnutí Ministerstva zemědělství - Ústředního pozemkového úřadu rozhodnutí byly podány dvě žaloby.  
V jednom  případě byla žaloba Městským soudem v Praze zamítnuta. Proti rozsudku podali účastníci řízení kasační 
stížnost, která byla Nejvyšším správním soudem ČR zamítnuta. Ve druhém případě doposud soud nerozhodl. 

Další práce na dokončení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lažánky u Veverské Bítýšky  - bude moci Pozemkový 
úřad Brno-venkov provádět až po vydání  rozsudku Městského soudu v Praze ke druhé žalobě. Nově vzniklé 
zastupitelstvo obce Lažánky se  zvoleným starostou obce se může kdykoliv obrátit na Pozemkový úřad Brno-venkov 
s dotazy k probíhající pozemkové úpravě v Lažánkách. 

                                                                               Ing. Petr Grmela, ředitel, Pozemkový úřad Brno-venkov 
 

Vyjád ření obce  ke sd ělení Pozemkového ú řadu MZ ČR  

Obec Lažánky  jako účastník pozemkových úprav je největší vlastník pozemků v katastru obce. Tím, že 
pozemková reforma není schválena a má více jak 3 roky zpoždění, to vše má nepříznivý dopad na rozvoj 
obce. Odvolání a žaloba dvou vlastníků komplikují obci i ostatním vlastníkům i občanům obce v možnosti 
nákupu, prodeje a směny pozemků. Obec nemůže podat žádost o financování dotace na realizaci plánu 
společných zařízení – výstavba a zaměření cest, remízků a další. Přitom víme, že finanční situace státu se 
nelepší. 


