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JUDr. Frantíšek Kovář
Marie Kovářová

Žádost o poskytnutí informací - odpověd'
Na Vaši žádost ze dne 06.01.2021 o poskytnutí informací v souladu s ustanovením
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, sděluji
následující.

adl ) Žadateli je předložena kopie výpisu z usnesení ze schůze Rady města Zbíroha, konané
dne 5.9.2001 , jehož součástí je i požadované usnesení č. 98/Ol (2 listy A4 oboustranně).

ad2) Žadateli je předložena
kopie smlouvy o dílo mezi Městem Zbiroh a firmou Silnice Nepomuk č. P 09/Ol,

týkající se provedení oprav místních komunikací čsl. armády, souběžné ulice s ulicí
K praporci a provedení oprav překopů v ulici K Praporci ve Zbirohu, ze dne 8.6.2001,
včetně přílohy č. 1 rozpočet pro účely stanovení ceny (8 listů A4 oboustranně),
kopie mandátní smlouvy č. 05/2001 na inženýrskou činnost na akci "Oprava místních

komunikací - ulice Čsl. armády, ulice souběžná s ulicí K Praporci a opravy překopů",
ze dne 11 .2.2001, (2 listy A4 oboustranně),
kopie zápisu z předání staveniště, konaného dne 6.6.2001 ve Zbirohu (3 listy A4
jednostranně),
faktura č. 21143 (5 listů A4 jednostranně),
krycí list kalkulace stavby č. 6.80 (3 listy A4 jednostranně),
krycí líst kalkulace stavby č. 6.60 (2 listy A4 jednostranně),
kdo stavební práce za město Zbíroh v roce 2001 řídil se ze zachovalé dokumentace
nepodařílo zjistit,
stavební deník, ve kterém by měla být realizovaná stavební činnost a její charakter
průběžně dokumentována, není součástí archivované dokumentace.

ad3) Žadateli je předložena kopie výpísu z usnesení ze schůze Rady města Zbiroha konané
dne 19. února 2019, jehož součástí je í požadované usnesení č. 58/19 (3 listy A4
oboustranně).
Obsah tohoto usnesení je pouze deklaratorní, kdy rada města pověřuje zastupitele
Míroslava Douska jednáním s JUDr. Kovářem, firmou REVOS s.r.o. Rokycany a starostkou
města Zbiroha ve věci vyřešení odvodu děšťové vody z pozemků p.č. 66 a p.č. 1 899/1 v k.ú.
Zbíroh. Toto usnesení neobsahuje informace, které uvádíte ve své žádosti pod bodem č. 3 tj.
o "rozhodnutí o odkanalizování našich pozemků, provedení demontáže stavebních prvků na
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našich pozemcích. Dále pak zaslepení kanalizace na pozemku města před našimi pozemky.
Technické řešení odvodu deMových vod přité,kajících z pozemků města a vybudované
veřejné penetrované komunikace do vjezdu na náš pozemek .Termín do příští porady.
Dokumentace, která realizaci tohoto rozhodnutí a postupu Města Zbiroha potvrzuje".
ad4) Usnesení rady města Zbíroha, které by rozhodlo o tom, že se "odvodn«:iní po
pozemcích města mimo naše pozemky, jak bylo rozhodnuto radou, realizovat nebude,
včetně zdůvodnění tohoto rozhodnutí", dosud nebylo radou města přijato ani schváleno.

Rada města v této věci dne 1 1 .3.2020 projednala ínformaci od radního Douska, předsedy
vodohospodářské komise rady města (dále jen 'VHK"), který seznámil radu města se
stavem "kauzy odvodnění pozemku p.č. 66 a p.č. 189971 v k.ú. Zbiroh, který se nachází před
pozemkem manž. Kovářových". Dále sdělil výsledky kamerových zkoušek, které provedla
spoi. REVOS v letech 2017 - 2018 z kanalizace před pozemkem manž. Kovářových. VHK
navrhuje jako jednu z variant - provést výměnu stávajícího potrubí vedoucího od kanálu od

garáží směrem k bývalé (,OV, uložit ho do větší hloubky ohledně spádu a do tohoto napojit
odvod od kanálu před pozemkem Kovářových, tuto variantu řešení projednat s projektantkou
J (pozvat na místo), poté předložit manž. Kovářovým k odsouhlasení, následně
zajistit vyhotovení projektu.
Starosta města Zbíroha na základě předchozího jednání s Marií Kovářovou a vzneseného
požadavku na odstranění kanalizačního potrubí z Vašeho pozemku p.č. 69/12 v k.ú. Zbiroh,
odeslal dne 26.3.2020 Marii Kovářové email, ve kterém ji požádat o podepsání tzv.
"prohlášení", že souhlasíte s uvedeným postupem prací, které byly zaslány v příloze. Dále
byla Marie Kovářová požádána o seznámení se s navrhovaným řešením, které bylo rovněž
zasláno v příloze tohoto emaílu a byla vyzvána ke schůzce s vedením města Zbiroha v
následujícím týdnu, kde měly být dohodnuty podrobnosti odstranění kanalizačního potrubí.
Na tuto nabídku města Zbiroha jste do současné doby písemně ani jínak neodpověděli.

Město Zbiroh dále obdrželo nepravomocné "rozhodnutí - nařízení odstranění stavby",
vydané odborem dopravy MěÚ Rokycany dne 11.9.2020, spis.zn.:MeRo/3722/OD/18 Ant.
Toto rozhodnutí n a ř i z u j e stavebníkoví, kterým je město Zbiroh, Ič0 00259225,
Masarykovo náměstí 1 12, 338 08 Zbiroh, aby v termínu nejpozději do 31.12.2020 odstranil
nepovolenou stavbu - odvodnění z pozemkové parcely parc. č. 69/12 v k.ú. Zbiroh, ve
vlastníctví Františka a Maríe Kovářových,
, 338 08 Zbíroh, vybudované v
rámci opravy rrístní komuníkace - ulice (,eskoslovenské armády, tj. z pozemku parc.č.
69/12 k.ú. Zbiroh odstranil roury PVC e» 200 mm v délce cca 13 m, a to včetně všech

bezprostředně souvisejících podkladních a obsypových materiálů a betonových bočních zdí
umístěných ve vzdáleností cca 1 ,0 - 1,5 m od oplocení pozemkové parcely 69/12, a dotčený
pozemek následně uvedl do náležitého stavu, výškově navazujícího na přilehlou niveletu.
Protí tomuto rozhodnutí jste podal jako jeden z účastníků řízení ve Ihůtě odvolání,

rozhodnutí není pravomocné a nařízené odstranění stavby nelze provést. Rada města byla s
uvedeným rozhodnutím seznámena dne 29.9.2020, po nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí k
němu rada města zaujme příslušné stanovisko.

Další část Vašeho požadavku, týkající se "závazného sdělení k finančnímu vyrovnání za
neoprávněný zábor našich pozemků a jejich dlouhodobé užívání k odvodnění vlastních
pozemků a černé stavby silnice" bude předložena k vyjádření Radě města Zbiroha na
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pravidelné schůzí dne 27.1.2021 a právnímu zástupci Města Zbíroha JUDr. Outlé. Se
stanoviskem Rady města Zbiroha budete následně písemně seznámen.

Výše úhrady, kterou Město Zbiroh požaduje za poskytnutí informací, která byla
vykalkulována dle platného sazebníku za poskytování informací, zveřejněného na webových
stránkách města Zbíroh ve struktuře povinných informací pod bodem 15.1, činí 71 Kč,

Úhradu proveďte ve Ihůtě do 7 dnů od doručení této odpovědi převodem na účet č.
vedený u
, variabilní symbol , l nebo v hotovostí na
pokladně Městského úřadu ve Zbírohu, na adrese, Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbíroh.

Mgr. Pavel Vlček v.r.
tajemník

