YdLeny pan
Jiii B

Podkopn6 Lhota, dne 15.05.2017

Vdc:

Odpov6d'na email ze dne 12.05,2017

Ydleny pane B
v reakci na V65 email ze dne 12.05.2017 piednd kvituji VaSi ochotu, jakoZto vlastnika
pozemku p.d. 128412 v katastrSlnimtnemi Podkopn6 Lhota, jednat o n6jemni smlouvd i kupni
smlouvd.
Piedmdtn;f pozemek slouZi po mnoho desetileti obecn6mu ui,ivini, piidemZ piedchozi
vlastnici tento fakt nikdy nezpochybf,ovali ani nenamitali. Podle ninoru naSi obce se jedn6 o
tzv. veiejn6 prostranstvi ve smyslu $ 34 zdkona d. 12812000 Sb., o obcich, ve zndni
pozddj5ich piedpisti, tedy o prostor, ktery slouZi obecn6mu uLivdni a je (po celou dobu byl)
piistupn6 kaZd6mu bez omezeni. Podle zikona pro takov6 prostory plati, Leje mohou uiivat
vSechny osoby, nikdo neni z jejichulivitni piedem vylouden.

ReZim veiejn6ho prostranstvf je reZimem veiejnopriivnim. V ndlezu d. 21112005 Sb.
Ustavni soud s odkazem na Listinu zrlkladnich prix a svobod deklaroval, Ze ,,vlastnictvi neni
absolutnim a nidim neomezen;im pr6vnim panstvim nad vdci, nybrL m6 plnit a soudasnd t6Z
plni i jin6 funkce.oo Ustavni soud konstatuje, Le nem:irle b;ft protiristivni, pokud reZimu
veiejn6ho prostranstvi podl6haji tak6 prostory vlastndn6 osobami soukrom6ho pr6va, nebot'
vlastnictvi zavazuje a je omezeno z6konem chrandn;imi obecnymi zdjmy. Z toho vyplyv6, Le
vlastnik je povinen respektovat tuto veiejnopr6vni regulaci souvisejici s institutem obecn6ho
ulivdni a podrobit se ji.

.

Obec Podkopn6 Lhota od lof,sk6ho roku piipravovala zdmdr,,stavebni ripravy objektu
d.p. 85 - energetick6 irspory stavby", objektu obdansk6 vybavenosti d.p. 85 ve vlastnictvi
obce Podkopn6 Lhota. Podle sddleni Mdstsk6ho riiadu Slu5ovice, stavebniho riiadu ze dne
22.11.2016, tento stavebni zitmlr nepodl6h6 Lddnemu povolovacimu reZimu stavebniho
zfkona. Obdan6 obce i vlastnici sousednich pozemkt byli o tomto zlmdru informov6ni. Tento
stavebni zdmdr pro obec prov6di spolednost FILMONT, s.r.o. S ohledem na dosavadni
zauLivany stav, kdy pozemek ve Va5em vlastnictvi p.(:. 1284 v katastr6lnim izemi Podkopn6
Lhota byl ulivan jako veiejnd prostranstvi se souhlasem piedchozich vlastnikri, nebyla
s piedchozim vlastnikem pro tento ridel uzavirdna speciSlni dohoda. O skutednosti, Ze jste
uvedeny pozemek v leto5nim roce nabyl do sv6ho vlastnictvi, se obec dozvdddla aZ v prtb6hu

dubna 2017, kdy pr6ce na uveden6m stavebnim zdmdrubyly zahbjeny. Vzhledem k tomu, Ze
je tento zdmdr d6stednd financov6n z dotadnich zdrojri, je nutn6, aby byl dokonden v terminu,
tudii, prdce na nEm nemohou bfi pieruSeny. KaZdop6dnd spolednost FILMONT s.r.o. jsem
polddal, aby piedmdtny pozemek pokud moZno neuZivala, piipadnE jen v nezbytnd nutn6m
rozsahu. Piijm6te moje ubezpedeni o tom, Le V65 pozemek bude po dokondeni stavebni
zitmdru uveden do privodniho stalu.

Na novou situaci k fprav6 uLivbni pozemku ve VaSem vyludndm vlastnictvi opdtovnE
reaguji ochotou se dohodnout, a to nejl6pe na odkoupeni pozemku p.(:. 128412 v katastr6lnim
uzemi Podkopn6 Lhota, piipadnE na uzavieni dlouhodob6 n6jemni smlouvy. Obd tyto varianty
a jejich smluvni podminky musi byt projedn6ny a odsouhlaseny v zastupitelstvu obce. Za
ridelem jejich dojedn6ni V6s zdvoiile Lddam o osobni jedn6ni na obecnim iriadd, kdy V5m
navrhuji termin : stieda 17.5.2017 v 17:00 hodin nebo ponddli 225.2017 v 17:00 hodin .
V piipadd, Ze Ydm Lddny znavrlenych terminri nevyhovuje, navrhndte, prosim, alespofl dva
terminy alternativni . Prosim V6s o vyrozumdni a potvrzeni schflzky mailem na adresu obce
p o dkopnalh ota@v olny . c z
Jm6nem obce Podkopn6 Lhota V6m ddkuji za pochopeni, vstiicnost a zristiivilm

S pozdravem

obec Podkopn6 Lhota
Libor Bad'ura, starosta
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