
Žáddost o poskytnutí informace 

(dle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím) 
 

 

 

Žadatel:

 

žádá odbor: Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor výstavby 

o poskytnutí informace (charakteristika) 
 

Žádám o informaci, které veškeré písemnosti, podněty, udání, jsou vedeny na vašem odboru k mému 
jménu nebo k našim pozemkům
Dne  jsem od vás obdržel skrze DS dva podněty, ale při kontrolním dni jsme nahlíželi do 
dalšího udání, s kterým jsem nebyl seznámen a zasláno nebylo. 
Žádám o zaslání veškerých těchto písemností, co jsou vedeny na vašem odboru od 1.9.2020 do 
11.6.2021. 

 

Způsob poskytnutí informace (vyznačte zvolený způsob): 
a) zaslat na adresu  ne 

b) zaslat  SMS zprávou  ne 

c) k osobnímu vyzvednutí  ne 

d) zaslat datovou schránkou ano 

 

 

– žadatel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je žádost formulována příliš 
obecně, bude žadatel v sedmidenní lhůtě vyzván, aby ji upřesnil. 
V případě, že ji neupřesní do 30 dnů, bude rozhodnuto o jejím odložení. 
 

Před poskytnutím informace může být žadatel vyzván k úhradě nákladů na zpracování poskytnutí informace. 
 



telefon:  317 701 431 http://www.mestotynec.cz 
podatelna@mestotynec.cz 

Česká spořitelna a.s. 
0320082359/0800 

IČ: 
00232904 

 

Město Týnec nad Sázavou 
K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou 

KANCELÁŘ STAROSTY 

 

 

Žádost o poskytnutí informace ze dne 11. 6. 2021 evidována pod čj.: TnSe07734/21 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím  

Dne 11. 6. 2021 obdržel Městský úřad v Týnci nad Sázavou datovou schránkou žádost o poskytnutí 
informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů.  

K předmětné Žádosti uvádíme následující: 

Odbor výstavby MěÚ Týnec nad Sázavou vede ke dni 11. 6. 2021 následující písemnosti: 

- Podnět k prošetření, doručen dne 26. 3. 2021 - Podnět_1.pdf (v příloze) 

- Podnět k prošetření, doručen dne 21. 4. 2021 + 2 přílohy - Podnět_2.pdf, Podnět_2-1.pdf, Podnět_2-
2.pdf (v příloze) 

 

S pozdravem 

Ing. Drahoňovský Petr 
vedoucí odboru Kanceláře starosty 

 

 
Váš dopis zn: 

 

Číslo jednací: TnS-2021/2619-2 
Spisová značka: TnS-2021/2619 
Vyřizuje: Ing. Drahoňovský Petr 
Tel: 778 097 516 
E-mail: drahonovsky@mestotynec.cz 
Datum: 24.06.2021 

Vážený pan 

Ing. Petr Drahoňovský
2021.06.24 06:53:53

Signer:
CN=Ing. Petr Drahoňovský
C=CZ
O=Město Týnec nad Sázavou
2.5.4.97=NTRCZ-00232904

Public key:
RSA/2048 bits
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.' DATOVE
SCHRÁNKY

Datová schránka: wpbfks, Město Týnec nad Sázamu, K Nákii 404,
25741 Týnec nad Sázamu, CZ

přijatá zpráva- Detail zprávy
Předmět:

ID zprávy:
Typ zprávy:

Datum a čas dodání:
Datum a čas doručeni:

Podnět k prošetření

Datová zpráva
26.3.2021 v8:23:10
26.3.2021 V 9:16:14

Odesňatel:
ID schránky:

Typ schránky:

Zmocnění:
Odstavec:

Naše číslo jednací:
Naše spisová značka:

Vaše číslo jednací:
Vaše spisová značka:

K ruká m:
Do vlastních rukou:

Doručení fikci zakázá no:

Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Ing. Arch. Lukáš Franěk
Ne
Ne

Přílohy:
Podnet
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vážený pane architekte,

obracím se na vás jakožto majitel pozemku s p. č. nacházejÍcÍm se v katastrálním území obce

Před časem došlo k situaci, kdy se majitel pozemku s p. č. pokusil změnit průběh dosavadní
cesty vedoucí k pozemku s p. Č. přičemž odstranil veškerou zeleň v celém průběhu nové cesty
a zároveň zatarasil vjezd na původní cestu, ČÍmž mi:

- Znemožnil parkovánIvozidla, které bylo doposud možné se souhlasem majitele na pozemku
jelikož můj pozemek nenívybaven vjezdovou branou pro vjezd vozidla a stávajIcI

uspořádání neumožňuje současné parkovánIvozidla a průjezd druhého vozidla.

- Znemožnil otáčení vozidla, které bylo doposud možné na hranici pozemků a
proto jsem nyní nucen vozidlem couvat zhruba 100 m až k cestě s p. č. což je
s ohledem na šíři cesty a blízkost zástavby velmi riskantní.

Profil a sklon nové cesty z mého pohledu neumožňuje její bezpečné užití. V záhybu cesty je použit
jako svrchní materiál Štěrk s kamením, který se uvolňuje a zvyšuje prašnost v okolI. jako daleko větší
problém ale vnímám riziko sesmýknutí při průjezdu vozidlem, které by mohlo ohrozit nejen majetek,
ale především pak lidské zdraví.

S ohledem na historické uspořádánía zvýše uvedených důvodů nemohu souhlasit s novým
průběhem cesty.

jsem obdržel od OÚ pozvánku k ústnímu jednání a mÍstnÍmu šetření na základě žádosti
svolení k umístění dvou lesních závor a k řešení průjezdnosti pozemku p. č. které je plánované
na od 10 hod.na pozemku

Tímto bych Vás rád požádal o prošetření celé situace a sjednáni nápravy.

S pozdravem



Přílohy:

Pro lepší představu přikládám orientační zákres průběhu obou cest.
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Obrázek l: Orientační průběh původní (oranžová) a nové cesty (modrá).



Městský úřad Týnec nad Sázavou
Pod&t0|na

Vážený pane architekte,

|||ll|l l|ll|ll| |ll|m|nln.,,....,,.. "' V

Lísty/při|ohy: 3/0 DOŠIO: 21.04.2021
U'b|: VYST ZPracov,,gl,

obracím se na vás jakožto majitel pozemku v katastrálním území obce s
podnětem k prošetřeni nově vzniklé soukromé cesty na parcelách v

V roce 1948 při vzniku a prodeji pozemku byla též sepsána smlouva o věcném
břemeni chůze a jízdy (vc. nákladu, jak přímo napsáno ve smlouvě z roku 1948), které se
z původních parcel později přesunulo na dvě nově vzniklé parcely a

Kopii výkresu plánku původní cesty ke kolaudačnímu rozhodnutí ze dne 30.4.1978
najdete níže v přílóze.
Dále tvar původně zabřemeněných parcel a veškeré ortofotosnímky místa a také tvar
cesty v aktuálně platném územním plánu z roku 2020 jasně dokazují, jak původní cesta
přes služebné parcely a vypadala. Je zřejmé, že původní cesta byla volena
tak, aby v rámci možnosti daných pozemků byla co nejbezpečnější a vedla co nejmenším
sklonem na kopec, na kterém je panující pozemek situován.

Z uvedeného historického uspořádání vyplývá, že cesta k pozemku vedla od svého
vzniku vždy přímo. Navíc na základě výše uvedeného plánku ke kolaudačního rozhodnuti
lze konstatovat, že nově vybudovaná cesta na pozemku byla postavena v
přímém rozporu s územním plánem, kde cituji: stavby dopravní infrastruktury lze realizovat
pouze jako nezpevněné či mlatové, s propustným povrchem, nové stavby pro motorovou
dopravu pouze výjimečně, nejde-li pozemky komunikačně dosáhnout či obsloužit po
stávaj/c/ch cestách. Pěší a cyk/jstl'cké cesty za podm/nky že pro daný účel nelze užit
stávaj/c/ cesty.

Na základě těchto objektivních skutečností nesouhlasím s nově vybudovanou cestou a
žádám váš úřad o její odstranění.

S pozdravem,

TnSe04958/21
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Přílohy:

1. orientační plánek průběhu obou cest.
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Obr. 1 průběh původní (zelená) a nové (modrá) cesty
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Vážený pane architekte,

já níže podepsaný , bytem , jakožto
majitel parcely se na Vás a potažmo na Odbor výstavby Městského
úřadu Týnec nad Sázavou obracím s podnětem k prošetření nejspíše neoprávněně (v
přímém rozporu s aktuálně platným územním plánem pro tuto obec, v platnosti od 3/2020)
vzniklé soukromé cesty na parcelách

Jedná se o spor o polohu soukromé cesty v rekreační oblasti kdy cesta směřujÍcÍ k
jedinému pozemku - parcela dle smlouvy o věcném břemeni chůze a jízdy z roku
1948 jako pozemek panující - vlastníkem je vedoucí přes pozemky

- vlastníkem a - vlastníkem jakožto
pozemky služebně zatížené věcným břemenem chůze a jízdy. Dále se spor o cestu týká i
vedlejšího pozemku pana kterému změny v poloze cesty
bráni v dosud nerušeném užívání jeho pozemku.
Záležitost byla projednána telefonicky v prosinci 2020 i se Silničním správním úřadem v

(jmenovitě s jeho vedoucím , kdy na základě toho, že
se jedná o problém soukromé cesty vedoucí pouze k jediné nemovitosti, jsme byli
odkázáni na řešeni cestou Vašeho úřadu.

Jedná se o to, že při vzniku a prodeji pozemku v roce 1948 byla sepsána také
smlouva o věcném břemeni chůze a jízdy (vc. nákladu, jak přímo napsáno ve smlouvě z
roku 1948), které se z původních parcel později přesunulo na dvě nově
vzniklé parcely
Tvar původně zabřemeněných parcel a veškeré ortofotosnímky místa (nejstarší volně
dostupný z roku 2003 se nachází na portálu mapy.cz ) a také tvar cesty v aktuálně
platném územním plánu z roku 2020 jasně dokazují, jak původní cesta přes služebné
parcely vypadala. Zcela jistě byla původní cesta volena tak, aby v rámci
možností daných pozemků byla co nejbezpečnější a vedla co nejmenším sklonem na
kopec, na kterém je panujIcí pozemek situován.
slepý cca 3m dlouhý výběžek cesty pokračujícI rovně na pozemku sloužil původně
k obsluze a parkováni automobilu majitelů pozemku současně odbočka přes střed
pozemku sloužila majiteli pozemku k otáčení vozidla.
Vše bylo beze změny či problému až do 6/2020. Krátce předtím se majitelé pozemku

vyjádřili s žádostí o vybudování nové přístupové cesty po okraji jejich pozemku. V
rámci snahy o zachování dobrých sousedských vztahů jsem se vyjádřil o možnosti o tomto
plánu dále jednat, ale žádná další domluva pak již neproběhla.
V červenci majitelé pozemku nechali bez informace majitelům okolních pozemků
vybudovat novou cestu (pokračuje po pozemku rovně a pak do pravého úhlu
doleva zahýbá přes pozemek a pak se opět musí zabočit do pravého úhlu doprava
na pozemek .
Okamžitě poté, co jsem tento fakt zjistil, jsem vyjádřil pochybnosti stran parametrů nové
cesty (zejména jejího sklonu a šIře), přičemž tehdy tato nová cesta ústila na obratiště a
tehdejší parkoviště na cestě původní, které bylo na vršku kopce léta používáno (viditelné
také na všech ortofotosnÍmcích až do r. 2003). V červenci 2020 však i nahoře u vjezdu do
brány pozemku majitelé pozemku vykopali jámy (údajně pro stromy), čÍmž
velmi výrazně zúžili horní část cesty a vjezd do brány a velmi ztížili až znemožnili otáčeni
vozu - vše bylo provedeno na naprostém minimu (šíře cesty 2,5,m a poloměr nájezdu do
brány 3 m), což současně téměř znemožnilo bezpečný nájezd do brány pozemku
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Přitom k obracení vozů pozemek nikdy nebyl uzpůsoben, neboť' se tak historicky
vždy dělo na obratišti před nim.
Tehdy jsem ještě věřil, že bude možno jednáním s manžely parametry cesty
upravit a bude ji případně možno po rozšíření problematických míst (zejména zatáčky a
nájezdu do brány) a po ošetření povrchu minimálně štěrkem, používat. Dokonce jsem se
nabídl, že vyštěrkování cesty sám zafinancuji, což jsem také udělal.
Dále jsem ovšem používal původní cestu (vždy minimálně její horní část k nájezdu na
pozemek a mimo zkoušení sjízdnosti nové cesty nejdřív bez štěrku, pak se štěrkem, i
pInou délku původní cesty).
V srpnu 2020 však chování majitelů pozemku velmi zagresivnělo, zakázali otáčení i
parkováni automobilů na původním obratišti a začali si velmi nevybíravě vynucovat
použÍvánj pouze jimi bez dohody vytyčené nové cesty, aniž by sami jakkoli přispěli k
případné budoucí dohodě o nové cestě (minimálně rozšiřenhn zatáčky a nájezdové
plochy, jak jsem od počátku žádal).
Následně jsem od dalších pokusů o domluvu proto upustil a od 9/2020 užíval výhradně již
jen původní bezpečnou cestu. Tímto jsem se s manželi dostal do otevřeného
konfliktu, který vyústil podáním žaloby z rušené držby tak, aby bylo docíleno zachování
původní bezpečné a smlouvou zajištěné cesty k pozemku
Soud v vydal předběžně vykonatelné soudní rozhodnuti, podle kterého měla být
původní cesta uvolněna k používání, manželé se nicméně odvolali. Dne
19.1.2021 Krajský soud v potvrdil rozsudek Okresního soudu v nicméně
rozsudek ještě nebyl písemně doručen. l přes předběžně vykonatelné a platné soudní
rozhodnutí manželé neustále tarasí původní cestu a znemožňují mi bezpečný
vjezd na ni. Současně to, že vyžaduji používání jimi svévolně vytyčené nové cesty,
znemožňuje zaparkování vozidla u pozemku panu jak bylo do vzniku
nové cesty zvykem (přičemž jeho pozemek nemá bránu pro vjezd motorových vozidel,
nebyl totiž historicky nikdy k parkování používán, vždy se k tomuto účelu užívala menší
plocha na parcele za odbočkou cesty k pozemku a také zatarasením
původní cesty znemožňují i jemu otáčeni vozidla.
Po celý podzim 2020 mi při oprávněném průjezdu po původní cestě majitelé pozemku

ústně vyhrožují a zejména velmi výrazně bráni v užívání původní cesty a napínají
veškerou snahu k tomu, aby zanikla. Staví před ni překážky z kamenů a klád, všemožně
zužují vjezd na ni tabulemi s nápisem Soukromý pozemek, dále zasadili přímo doprostřed
původní cesty před bránu mého pozemku strom atp., takže skutečně za zhoršeného
počasí je poměrně obtížné i touto původní cestou k pozemku vyjet (zejména když je
nutno před výjezdem na kopec zastavit a nejprve odklízet nastavěné překážky).
Současně zaslali cestou svého právnika až nemorální návrh k sepsání nového, tentokrát
zpoplatněného věcného břemene na jimi svévolně zbudovanou a podle mne nevyhovujÍcÍ
nebo minimálně neadekvátní (minimální možná šíře cesty oproti původní cestě měřícI ve
všech rozměrech vÍce než 3 metry na šířku) novou cestu, a pokud že nebudu s návrhem
souhlasit, budou se znění jimi sepsané "dohody" pokoušet vymoci soudně.

Při hledáni východiska z této situace jsem se mimo jiné blíže seznámil s aktuálním
územním plánem a zjistil, že se v případě pozemku a odpovídajÍcÍ části pozemku

navíc jedná o pozemek typu kde cituji: stavby dopravní infrastruktury lze
realizovat pouze jako nezpevněné či mlatové, s propustným povrchem, nové stavby pro
motorovou dopravu pouze výjimečně, nejde-li pozemky komunikačně dosáhnout či
obsloužit po stávaj/c/ch cestách. Pěší a cyklistické cesty za podmínky že pro daný účel
nelze užit stávaj/cl cesty.
Nová cesta tedy byla manželi vybudována v přímém rozporu s výrokem
územního plánu, nehledě na káceni několika vzrostlých stromů kvůli vzniku nové cesty a



klučení pozemku většího než 40 m2, které vyžaduje povolení se zdůvodněním kácení,
které majitelé pozemku také neměli.
Zároveň jsem obdržel pozvánku k místnImu šetřeni (plánováno na ) na základě
žádosti manželů o uNstění dvou lesních závor na původní cestu, kterou podali
na OÚ v Tímto manželé jen potvrzuji to, že mají v úmyslu průjezd
původní cestou co nejvíce omezit a legitimovat tak novou, neoprávněně vzniklou cestu. S
tímto jednáním naprosto nesouhlasím a myslím si, že instalace závor na původní legitimní
cestu (přičemž pozemek typu je dle regulí územního plánu mimo jiné neoplotitelný!) je
nesmyslný a i vzhledem k oběma soudním rozhodnutím neoprávněný. Domnívám se, že
zrušena by naproti tomu měla naopak být neoprávněně vzniklá nová cesta. Manželé

nikdy nedoložili zaměření (celkovou pasportizaci) či kategorizaci původní, natož
nové cesty, nemohou tedy nijak dokázat, že svým konáním (zamýšlená instalace závor,
zrušení obratiště na konci původní cesty, vybudování nové cesty s mnohem strmějším
sklonem) nepoškozují zájmy majitelů okolních pozemků či bezpečnost projíždějÍcÍch
vozidel (dle silničního zákona a zákona o ochraně veřejného zdraví). Naopak já jsem si
téměř jist, že se tak děje, a proto jsem požádal o vyhotovení znaleckého posudku obou
cest soudním znalcem v oboru dopravní stavby, který bude realizován v dubnu 2021.

Jsem si vědom, že změny, které manželé na pozemcích činí, dělají nejspíše z
důvodu snahy o chov zde (plán chovu na parcelách , s čÍmž
vzhledem k jejich opakovaně agresivnímu a nevstřícnému jednání naprosto nesouhlasím z
důvodu obav o zachování rázu krajiny a samozřejmě z hlediska předpokládaného vzniku
nových imisí (hmyz, pach, hluk, možné znečišt'ovánľ spodních vod výkaly zvířat atp.) při
chovu hospodářských zvířat. Po minulých zkušenostech s manželi jsem si vědom,
že nejspíše ani v budoucnu nebudou brát ohledy na jakékoliv námitky stran jejich aktivit v
blízkosti mého či jiných sousedících pozemků a budou sledovat vždy jen vlastní zájmy.
Současně výše uvedené parcely nejsou k chovu hospodářských zvířat určeny, prosím
proto i do budoucna o zohlednění této situace.

Postup manželů jakožto majitelů parcely považuji za neoprávněný a
zejména nemorální a mám obavu ze ztráty adekvátního a bezpečného přístupu na svůj
pozemek, proto jsem se rozhodl touto formou žádat Váš úřad o nápravu.

S pozdravem a úctou


