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JUDr. František Kovář
Marie Kovářová

Žádost o poskytnutí informací - odpověd'
Na Vaši žádost ze dne 27.01 .2021 o poskytnutí ínformací v souladu s ustanovením

zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, sděluji
následující.

adl ) Váš písemný podnět ze dne 6.1.2021 , zejména pak jeho část, která se týkala náhrady
(finančního vyrovnání) za "neoprávněný zábor Vašich pozemků a jejich dlouhodobé užívání
k odvodnění vlastních pozemků a černé stavby silnice ze strany Města Zbiroha", byl
předložen Radě města Zbiroha na schůzi dne 27.01.2021. Rada města Zbíroha

konstatovala, že do pravomocného rozhodnutí příslušného správního orgánu nebo soudu
nebude o odškodnění rozhodovat. Zejména pak z důvodu, že dosud nebylo pravomocně
rozhodnuto, zda se jedná o nepovolenou stavbu

Rada města Zbiroha je vždy nakloněná osobnímu jednání a uvítala by, kdyby manželé
Kovářovi místo rozsáhlých podání našli cestu k osobnímu jednání. Určitě by se v podstatně
kratším časovém úseku podařilo vyřešit otázku odstranění kanalizačního potrubí z Vašeho
pozemku p.č. 69/"12 v k.ú. Zbiroh. Rada města Vás proto tímto vyzývá k osobnímu jednání v
této věci.

ad2) Žadateli již byla předložena kopie výpísu z usnesení ze schůze Rady města Zbiroha,
konané dne 5.9.2001, jehož součástí je i požadované usnesení č. 98/01. Dle spisového a

skartačního řádu MěÚ Zbiroh mají podkladové materiály, nejsou-li součástí zápisu, u schůze
zastupitelstva města nebo rady města, stanovenou skartační Ihůtu 5 let. Z uvedeného

důvodu je tedy nemáme k dispozici a nemůžeme doložit Vámi požadovanou "kopii
konkrétního požadavku, kopie všech dokumentu, kterými město oslovilo firmu Stavby
Nepomuk atd".

Je otázkou, proč jste si dosud Vámi požadované podkladové materiály za uplynulých 20
let nevyžádal od MěÚ Zbiroh. Zejména pak pokud se celé roky domníváte, že oprava

komunikace v ul. čSA ve Zbirohu a vybudování odvodnění bylo -provedeno v rozporu se
zákonem. Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, byl již v roce 2001
účinný a veškeré požadované materiály jste mohl mít k dispozicí. Stejně tak další právní
kroky, které jste za uvedené období mohl učinit vůči úředníkům a zastupítelům města
Zbiroha, o kterých se domníváte, že v uvedené věci postupovali v rozporu se zákonem.
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ad3) Jiná dokumentace k opravě povrchu ulice čSA ve Zbirohu než ta, která Vám byla již
postoupena, není v archidu MěÚ Zbiroh k dispozicí. Nelze tedy poskytnout požadované
"zápisy z prováděných kontrol ze strany města, že stavba byla provedena skutečně podle
zadání atd."

ad4) Ve věci "odstranění nepovolené a neoprávněné stavby z Vašich pozemků po vzájemné
dohodě, kterou jste s městem při jednáních dohodli" Vám již byla poskytnuta odpověď dne
20.1.2021. Ve věci nedošlo dosud k dohodě s Vámi o vyřešení otázky odstranění
kanalizačního potrubí z Vašeho pozemku p.č. 69/12 v k.ú. Zbiroh, neboť jste se dosud
nevyjádříli k námi odeslanému podnětu ze dne 26.3.2020. Neznáme tedy Vaše stanovisko k
návrhu města Zbíroha a rovněž nemáme Váš souhlas se vstupem na Váš pozemek. l z
uvedeného důvodu se Rada města Zbiroha snaží s Vámi vyvolat osobní jednání v této věci.
Zmiňovaný úkol č. 387 je součástí Zápisu z jednání vodohospodářské komise města
Zbiroha, což je poradní orgán Rady města Zbiroha je tohoto znění:
387) Odkanalizování pozemku manželů .
Zbiroh, u garáží Zbiroh. Demontovat
potrubí na pozemku manž.
í. Zaslepení kanalizace u pozemku. Technické řešení
odvodu dešťovýrch vod přitékajících z veřejné komunikace do vjezdu na pozemek manž.
. IJkol trvá.

Žadateli je předložena kopie Zápisu z jednání vodohospodářské komise města Zbiroha ze
dne 12.3.2018 (2 listyA4 oboustranně).

Žadateli je předložena kopie Usnesení Rady města Zbiroha ze dne 4. prosince 2017, jehož
součástí je požadované usnesení č. 325/17 (2 listy A4 oboustranně).

Požadovaný "protokol nebo zápis z jednání mezi Vámi, městem Zbiroh a odborem dopravy
MěU Rokycany ve věci odstranění nepovolené a neoprávněné stavby z Vašich pozemků a
realizace odvodnění přes pozemky města", nemáme k dispozici. Doporučuji si jej tedy
vyžádat u jeho pořizovatele a to odboru dopravy MěÚ Rokycany.
Výše úhrady, kterou Město Zbiroh požaduje za poskytnutí ínformací, která byla
vykalkulována dle platného sazebníku za poskytování informací, zveřejněného na webových
stránkách města Zbiroh ve struktuře povinných informací pod bodem 15.1 , činí 12 Kč,

Úhradu proved'te ve Ihůtě do 7 dnů od doručení této odpovědi převodem na účet č.
vedený u
., variabilní symbol
l nebo v hotovosti na
pokladně Městského úřadu ve Zbirohu, na adrese, Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh.

Mgr. Pavel Vlček v.r.
tajemník

