
Povinný subjekt:

Městský úřad Týnec nad Sázavou
K Náklí 404
257 41 Týnec nad Sázavou

Žadatel:

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím v platnéin znění.

Nikterak mne netěší opakované využívání zákona 106/1999 Sb., ale ukazuje se, že je to velmi
efektivní způsob, jak v krátké lhůtě dostat písemnou odpověď' na některé důležité otázky.

Vzhledem k tomu, že z důvodů pracovního zaneprázdnění nemám čas běhat po úřadech a
zjišťovat jiným způsobem skutečný stav věci, rozhodl jsem se znovu využít zákona
106/1999 Sb., abych měl aktuální a pravdivé informace, podle kterých se mohu rozhodnout o
dalším postupu.

Když jsem četl rozhodnutí Krajského úřadu čj. 027609/2017/KUSK, kterým bylo potvrzeno
rozhodnutí TnS-2016/10245-3, je něm zmíněno vyjádření účastníka řízení, jímž je město
Týnec nad Sázavou. Rád bych znal jeho přesné znění, protože v rozhodnutí Krajského
úřadu je, že na pozemku parč, č, 4137/3 v KÚ Týnec nad Sázavou: ,,Prostor vymezený
věcným břemenem odpovídá části pozemku, který je využíván jako komunikace." Rád bych
rovněž znal odpověď', zda je takové využívání pozemku jako komunikace legální.

V této souvislosti se naskýtá spousta otázek a z těch bych si dovolil položit jen tucet, na které
bych chtěl znát odpověď', než se rozhodnu pro další postup:

l. Jedná se v daném případě o veřejnou pozemní komunikaci provozovanou se
souhlasem města?

2. Pokud není veřejná, kdo ji smí používat a jak je omezení označeno případně zamezeno
jejímu neoprávněnému použití?

3. Je komunikace na tomto pozemku stavbou podle zákona 183/2006 Sb.?

4. Pokud odpověď' na otázku 3. zní ne, čím tedy je?

5. Byla zmíněná komunikace na tomto pozemku někým projektována?

6. Pokud odpověď' na otázku 5. zní ano, kým, pro jaká vozidla byla projektována a
s jakými parametry vozovky? (šířka, poloměry únosnost) Jak projekt řešil odvodnění
této komunikace?

7. jakým správním řízením byla tato komunikace povolena?

8. Kdo byli účastníci tohoto řízení?

9. Existuje jiný způsob než správní řízení, k tomu aby byla legalizována? jaký?



10. Je komunikace zakreslena v KN a vyjmuta ze ZPF?

11. Je komunikace v územním plánu?

12. Existují ve městě ještě nějaké další komunikace, po nichž je uzavřeno věcné břemeno
práva cesty a stezky? Jak moc je tedy tato praxe v Týnci běžná, a k čemu skutečně
slouží? Je možno ji něčím racionálním odůvodnit?

Předem děkuji za poskytnuti textu vyjádření pana starosty a
mohou mnohé objasnit, jí'° ;,,.':.' m'

8. 3. 2017 v Benešově
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Město Týnec nad Sázavou
K Náklí 404, 257 41Týnec nad Sázavou

KANCELÁŘ STAROSTY

Číslo jednací: TnS-2017/1387
Spisová značka:
vyřizuje: Lenka Morávková
Tel: 778097516
E-mail: moravkova @ mestotynec.cz

Žádost dle zák. 106/1999 Sb.

Vážený pane,

v odpověď na Vaše dotazy uvádím:

1. Jedná se o historicky vyježděnou cestu znatelnou v terénu, spojnici veřejné komunikace
s jednotlivými nemovitostmi. Viz zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb.
Každý smí v mezích a za podmínek stanovených zákonem užívat tyto pozemní
komunikace bezplatně, obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny, pokud
není stanoveno jinak: §19 ZPK;

2. Viz bod l. Každý smí v mezích a za podmínek stanovených zákonem užívat tyto
pozemní komunikace bezplatně, obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou
určeny, pokud není stanoveno jinak: §19 zpk;

3. Komunikace není stavbou dle zákona 183/2006 Sb.
4. Viz bod 1. Jedná se o historicky vyježděnou cestu znatelnou v terénu, spojnici veřejné

komunikace s jednotlivými nemovitostmi. Viz zákon o pozemních komunikacích č.
13/1997 Sb.

5. Nebyla nikým projektována
6. Viz bod 5. Nebyla nikým projektována
7. Není známo, že by komunikace prošla správním řízením a není na ní vydané žádné

rozhodnutí
8. Viz bod 7. Není známo, že by komunikace prošla správním řízením a není na ní vydané

žádné rozhodnutí
9. Pokud by vznikl problém například s přístupem na příslušný pozemek, lze tento přístup

legalizovat na základě něčí žádosti deklaratorním rozhodnutím. Toto lze vydat na
základě ZPK a splnění určitých podmínek. Například, že vlastníci pozemků pod
komunikací konkludentně v minulosti souhlasili s užíváním pozemků, na kterých se
cesta = komunikace nachází. Nikdy nebyl z jejich strany vysloven kvalifikovaný
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nesouhlas, tudíž jde o účelovou komunikaci vzniklou ze zákona. Dle zákona 13/1997 Sb.
§ 7- ÚČELOVÁ komunikace- se jedná o účelovou komunikaci sloužící ke spojení
jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto
nemovitostí s ostatními pozemky. Na návrh vlastníků pozemků na kterých se cesta =
komunikace nachází, nebyl nikdy v minulosti veřejný přístup na této komunikaci
upraven ani omezen z důvodů ochrany oprávněných zájmů těchto vlastníků. Cesta na
pozemku č. parc. 4137/3 splňuje znaky účelové komunikace - je zřetelná v terénu určená
k užití vozidly a chodci pro účel dopravy, spojuje jednotlivé nemovitosti
s konkludentním souhlasem vlastníka, je zde nutná komunikační potřeba.

10. Komunikace není zakreslena do KN, ani vyjmuta ze ZPF;
11. Komunikace na tomto pozemku není v územním plánu;
12. Žádné další komunikace, po nichž je uzavřeno věcné břemeno práva cesty a stezky

v Týnci nad Sázavou nejsou - resp. není nám známo. Všechny cesty a komunikace ve
správě a na pozemcích města jsou veřejné, bez omezení. V tomto případě se jedná o
věcné břemeno práva cesty a stezky na přístup přes část pozemku vyznačenou GP,
pozemek č. parč. 4137/3 v k. ú. Týnec nad Sázavou, k jehož zřízení došlo na základě
žádosti p. Střelky, který věcné břemeno musel doložit stavebnímu úřadu

S pozdravem

Lenka Morávková
referent pro komunikaci
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