MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
Odbor dopravy a živnostenský úřad
Sp.zn.
Č.j.
Vyřizuje:

S-MUTI 13970/2021/ODŽÚ/Lo
MUTI 16820/2021
Oprávněná úřední osoba:

Mgr. Ing. Renata Loubalová

V Tišnově dne 29. 4. 2021

Tel.: 549 439 720

e-mail: renata.loubalova@tisnov.cz

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
Městský úřad Tišnov, Odbor dopravy a živnostenský úřad, jako správní orgán příslušný podle § 2
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
a místně příslušný dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní
řád“), obdržel dne 14. 4. 2021 podání, jež učinila
fyzická osoba Jiří Vízdal, nar. 10. 4. 1946, trvalý pobyt Rašov 37, 679 23 Lomnice,
(dále jen „žadatel“) ve věci: „Poskytnutí informací - vysvětlení“.
V podání žadatel uvádí:
„Vážený úřade, v souladu se zněním zák. čís. 106/1999 Sb., žádám tímto výše již uváděný povinný
subjekt, taktéž i jako místně příslušný správní orgán o následné poskytnuti informací - vysvětlení,
ve věci, zda je zákonnou povinností spolumajitelů pozemku p. č. 116/1, kat. území a obec Rašov
podpírat těleso výše vybudované místní komunikace vybudované tak na pozemku p. č. 1484/3,
kat. území a obec Rašov, jehož majitelkou je tak obec Rašov, oproti níže položenému pozemku
p.č. 116/1 , kat. území a obec Rašov, kde tento uváděný pozemek je ve SJM Vízdalových, Rašov čp. 37.
Nezpochybnitelnou pravdou je tak skutečnost, kdy tito manželé Vízdalovi v minulosti byly tak
skutečnostmi přinuceni vybudovat vlastní železobetonovou opěrnou zeď, aby se tak touto opěrnou zdí
zamezilo vnikání volně tekoucích dešťových vod z povrchu výše vybudované již uváděné místní
komunikace na níže položený taktéž již uváděný pozemek p. č. 116/1, kde je od samé nepaměti
vybudovaná studna, jakožto jediný zdroj pitné vody právě pro domácnost těchto manželů
Vízdalových.
Vzhledem k tomu, že dříve již vybudovaná dotčená opěrná zeď nachází se na poměrné části pozemku
p.č. 116/1 a kdy pozemek p. č. 116/5 na kterém byla v minulosti vybudovaná poměrná část již
uváděné místní komunikace je již dlouhodobě ve vlastnictví předmětné obce Rašov.“
Správní orgán žádost posoudil dle obsahu a tímto poskytuje žadateli informaci v souladu s § 14 odst.
5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:
K podání uvádíme:
Ze zákona o pozemních komunikacích žádná povinnost podepírat opěrnou zdí místní komunikaci
nevyplývá, nicméně ve Vašem případě nelze objektivně dovodit, že by Vámi zmíněná opěrná zeď
sloužila výlučně jako podpora nebo součást místní komunikace. Vlastní těleso místní komunikace
na tuto opěrnou zeď bezprostředně nenavazuje a tato opěrná zeď tak slouží k výškovému vyrovnání
rozdílu pozemku parc. č. 116/1 v k.ú. Rašov, který je Vašem vlastnictví.

Závěrem správní orgán uvádí, že informaci týkající se výše uvedeného Vám byla již podána na základě
Vaší žádosti ze dne 19. 2. 2018 dne 5. 3. 2018 pod č. j. MUTI 5356/2018.

Mgr. Ing. Renata Loubalová, v.r.
vedoucí Odboru

Obdrží:
Jiří Vízdal, Rašov 37, 679 23 Lomnice

