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

v českých Budějovicích dne 22, října 2019

Věc: žádost o sdčleni informace ve smYglu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím

Vážení,

dovolujeme si Vás tímto vyrozumět o tom. Že isnie nřevzali oeneráni nrávnj zastouDe

, tzn. ve všech jějlch pravntcn zäježllos[ecn,

Klienti jsou mj. vlastníky nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedených
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, k.ú. Třebsín, na
LV. č. 1245. Některé z těchto nemovitostí sousedí s pozemky zapsanÝch tamtéž na LV č 83 a
1215 ve prospěch manželů Jany a Petra Märzových, bydlištěm 'raha,
Neniovitosti patřící manželům Märzových nejsou přístupné z žádné veřejue přístupné
koinunikace, přesto jsou na nich umístěny dvě stavby, konkr. na pozemcích p.č. st. 578, 579 a
565. Předpokládáme. že tyto stavby byly umístěny v řádném povolovacím režimu a že
v rámci předlnčtného stavebního řízení byla zkoumána právě i možnost přístupu k těmto
stavbám, resp. pozemkům, jejichž jsou součástí,

Dovolujeme se tedy na Váš úřad obrátit se žádostí o zaslání informace ve smyslu § 13 zák.č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na základě jaké listiny bylo osvědčeno
právo přístupu a příjezdu ke stavbáin, které jsou součásti pozemků p.č. st. 578, 579 a 565,
v k.ú. Třebsín, v rámci stavebního řízení, ve kterém bylo vydáno povolení k umístěni a
provedení těchto staveb a o zaslání této listiny (listin) - postačí elektronicky či poštou v kopii.

Příloha: plná moc

S pozdravem,

~
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Morávková Lenka
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Žádost o poskYtnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážení, k Vaší žádosti o poskytnutí inforinaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodnéin přístupu k informacím sdělujeme:

Městský úřad Týnec nad Sázavou, odborvýstavby v archivu Městského úřadu Týnec nad Sázavou, odboru výstavby
dohledal:

l) Pro stavbu rodinného domu nyní na pozemku st.p. 565, dále vše katastrá|nÍúzemÍTřebsÍn dodatečné povolenI
č.j. výst.332.5-3151/98/Ber ze dne 14.09.1998 (rozhodnutí nabylo právní moci dne 06.10.1998) a kolaudační
rozhodnutíč.j. výst.332.5-1656/2000/Ber ze dne 24.05.2000 (rozhodnuti nabylo právní moci dne 24.05.2000).
K této stavbě nebyla dohledána projektová dokumentace, protože ze spisu vyplývá, že jí stavební úřad v r.
2006 na podnět Okresního soudu v Benešově zaslal znalci Jiřímu Fontanovi, ale dokumentace nebyla
stavebnímu úřadu vrácena. Dne 08.11.2019 Okresní soud na podkladě požadavku stavebního úřadu o
navráceni dokumentace stavebnímu úřadu sdělil, že v soudem vedeném spisu projektová dokumentace není,
protože byla 23.12.2010 vrácena žalovanému (Miroslavu Kadlecovi). Z materiálů, který má stavební úřad nyní
k dispozici, nelze jednoznačně určit, zda bylo či nebylo v řÍzeni o dodatečném povolenI stavby RD řešeno
připojení pozemku parč. č. 190/15 a 190/13 na veřejně přístupnou komunikaci.

2) Pro stavbu garáže nyní na pozemku st.p.578 a 579, katastrálni území Třebsín bylo v archivu dohledáno
" stavební povolení č.j.výst.330-1009/2002/ji ze dne 22.04.2002 (rozhodnuti nabylo právní moci

dne 16.05.2002), kolaudační rozhodnuti č.k. výst.330-1993/2004/ji-KR ze dne 15.05.2004 (rozhodnuti nabylo
právní moci dne 30.05.2004) a projektová dokumentace. Ani z těchto materiálů, který má stavební úřad nyní
k dispozici, nelze jednoznačně určit, zda bylo či nebylo v řIzenI o povolenI stavby garáže řešeno připojení
pozemku parč. č. 190/15 a 190/13 na veřejně přístupnou komunikaci.

Z výše uvedených dokladů- rozhodnutío dodatečném povolenI rodinného domu a ze stavebního povolenigaráže
- ale jednoznačně vyplývá, že účastnici řIzenI, kteří do rozhodnutí mohli uplatnit, ale neuplatnili námitky týkajIcI
se nedořešení přístupu či příjezdu ke stavbě po veřejné komunikaci, byli Mudr.josef Svoboda, Kateřina Holá a Jan
Holý. Tyto osoby dříve vlastnili pozemky, na kterých jsou stavby zbudovány a mimo jiné i pozemek parč. Č. 190/14,
jenž byl a je využíván jako přístup a příjezd nejen k pozemku parč. č. 190/15 a 190/13, ale i k hasičské zbrojnici na
pozemku st.p. 386.

S přáním hezkého dne

Lenka Morávková
Kancelář starosty

Město Týnec nad Sázavou
K Náklí404
257 41Týnec nad Sázavou
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