
Text žádosti: 

Žádost o poskytnutí informací na základě zákona o informacích č. 106/1999 Sb. 

 

Na základě zákona o informacích Vás žádám o: 
 1) Zaslání dokumentů (žádosti o povolení stavby, zamítnutí žádosti apd.)  
     ve vlastnictví Obce Kněžpole jako stavebníka chodníku od č.p. 166 po č.p. 167,  
     o kterých bylo v odpovědi rady obce v usnesení ze dne 27.11.2015 –„Požadavek 

     na zodpovězení otázek a k projednání“ uvedeno v bodu 1): „ ...Věc byla řešena 

     odpovědnými orgány dle stavebního zákona“ , tedy dokumentů od r. 2008 

     až do data 27.11.2015, které toto tvrzení Rady obce dokládají. 
        

2)  Dne 8.12. 2008 schválilo ZO Kněžpole Plán investičních a neinvestičních akcí 
     na rok 2009, konkrétně  - Rekonstrukce a oprava chodníku od čp. 166 po čp. 167. 
     V následném usnesení RO Kněžpole ze dne 24.6.2009 v části„bere na vědomí“ 

     je uvedeno v bodu    4. Zprávu starosty obce o postupu zajištění povolení zřízení 
     chodníku u průmyslového areálu - s připomínkami. Členové RO tedy věděli, 
     že usnesení ZO ze dne 8.12.2008 je tím  pádem bezpředmětné. Nejednalo se 

     o rekonstrukci a opravu, ale o novou stavbu. Přesto RO dne 21.10.2009 schválila 

     v bodu   4. Na návrh Výběrové komise rady obce zadat provedení stavby „Oprava 

     chodníku k průmyslové zóně“  firmě SÚS Slovácka, s.r.o., Jarošov, Uherské 

     Hradiště. Na zasedání ZO starosta p. Knot uvedl, že se jednalo o rozhodnutí  
     bývalého starosty. Z výše uvedeného tomu tak není.  Jedná se o konání RO. 
     Žádám o sdělení, které osoby toto nezákonné zadání zakázky a řešení stavby 

     chodníku schválily a žádám o zaslání dokumentu, který schválení obsahuje. 
            

3)  Žádám o sdělení, které osoby z vedení obce rozhodly (asi v r. 2009) v rámci 
     stavby chodníku o odstranění ocelového oplocení zahrady a brány do dvora 

     umístěné na hranici pozemků st.parc. 234, p.č. 1782/70, p.č.1782/68 a 2975  
     a to bez vědomí majitelů pozemků a bez jejich souhlasu.  

     Žádám o zaslání takového dokumentu, který toto rozhodnutí obsahuje. 
  

4)  ZO Kněžpole schválilo dne 8.12.2008 Přeložku vedení NN od čp. 166 po čp. 167. 
     Žádám o sdělení, kdo z vedení obce ale rozhodl (asi v r. 2009) o přemístění tří  
     sloupů el. vedení z pozemku obce na pozemky p. stav. 234, p.č. 1782/70 a 1782/68 

     v mém spoluvlastnictví a to bez jakýchkoli zaměření pozemků a souhlasu vlastníků?  
     Žádám o zaslání takového dokumentu, který toto rozhodnutí obsahuje.     
      

 Prosím o zaslání požadovaných informací a dokumentů elektronicky na email 

a to v zákonné lhůtě 15 dnů. 

Děkuji, s pozdravem  

    PSČ  687 12, 
Datum narození: 

      Prosím o potvrzení příjmu podání. 
 

mailto:alda-podskubka@seznam.cz


Sdělení informací k Žádosti o poskytnutí informací na základě zákona o informacích č. 
106/1999 Sb. 

 

K bodu č. 1) 

Požadované dokumenty nelze poskytnout, vzhledem k tomu, žádost o povolení stavby ani 
zamítnutí žádosti se nepodařilo dohledat. K dispozici je pouze projektová dokumentace a 
vyjádření dotčených správců inženýrských sítí.  

Co se týče části odpovědi RO v usnesení ze dne 27.11.2015 bod 1, zde bylo pravděpodobně 
myšleno odpovědnými orgány dle stavebního zákona, až následné řešení této záležitosti ze 
strany speciálního stavebního úřadu. 

 

K bodu č. 2) 

Dokládáme dokumenty související s rozhodnutím o schválení investičních prostředků 
Zastupitelstvem obce na tuto akci a dále rozhodnutí RO o výběru dodavatele. Z těchto 
dokumentů je i patrné, kdo byl členem RO a ZO v daném období. 

Poskytujeme následující dokumenty: 

- Usnesení č. 11 ze zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole dne 8. prosince 2008 

- Zápis č. 11 ze zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole dne 8. prosince 2008 včetně 
prezenční listiny 

- Usnesení č. 8/09 z jednání Rady obce Kněžpole dne 24.6.2009  
- Zápis z z jednání Rady obce Kněžpole dne 24.6.2009 

- Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole ze dne 21. srpna 2009 

- Zápis č. 14 ze zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole ze dne 21. srpna 2009 

- Usnesení č. 13/2009 z jednání Rady obce Kněžpole dne 21.10.2009 

- Zápis z jednání Výběrové komise Rady obce Kněžpole ze dne 21.10.2009  

K bodu č. 3) 

Dle informací poskytnutých tehdejším starostou obce Kněžpole panem Zdeňkem Gajdošíkem, 

se obec domnívala, že hranice pozemku leží až za oplocením, což vyplývalo z tehdejší 
katastrální mapy. Až v průběhu realizace stavby došlo údajně k nalezení základů nějaké 
předchozí stavby, na základě čehož vznikla pochybnost o průběhu hranice. Tuto skutečnost 
s Vámi, jako vlastníky dotčených pozemků, dle tvrzení pana Gajdošíka on neprodleně řešil. 
Řešil a projednal s Vámi i odstranění oplocení. Žádný dokument o nařízení odstranění oplocení 
jsme nedohledali.  

Poskytujeme následující dokumenty: 

- Výzva k účasti na jednání ze dne 1.6.2010 

- Protokol o úkonu, který provedl Obecní úřad Bílovice, odbor výstavby a územního 
plánování ve věci Žádosti o prošetření postupu Obecního úřadu Kněžpole ve věci 
budování chodníku u RD čp. 166 

- Zápis z jednání ohledně postupu Obecního úřadu Kněžpole ve věci budování chodníku 
u RD čp. 166 



- Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků 

K bodu č. 4) 

Jak píšete se své žádosti, o schválení přeložky NN rozhodlo ZO dne 8.12.2008. Na realizaci byl 

zpracován projekt a vydán Územní souhlas č. 27/09. Realizaci už poté řešil starosta obce 
Kněžpole, což je standartním postupem, kdy starosta převádí do praxe vůli ZO.  

Z projektu vyplívá, že jak obec Kněžpole, projektant pan Ing. Igor Balák i Obecní úřad 
Bílovice, odbor výstavby a územního plánování, byli přesvědčeni, že nové stožáry i trasa vedení 
budou umístěny na stejné parcele jako vedení demontované, a to na p.č. 1782/52, a nikoli na 

soukromích pozemcích. V tehdejší době nebyla katastrální mapa v takové kvalitě jako dnes. 

Pokud by existovala, byť jen pochybnost o tom, že sloupy jsou umisťovány na soukromý 

pozemek, byli by vlastníci tohoto pozemku zcela jistě účastníky řízení.  

Závěrem bychom rádi uvedli, že k celé situaci došlo nedopatřením v důsledku nekvalitní 
katastrální mapy. Dle vyjádření pana Gajdošíka, jej mrzí, že tímto došlo k narušení Vašich práv. 
Nicméně tyto věci byly řešeny v letech 2009 a 2010, kdy došlo k zaměření a následnému 
zpřesnění hranic pozemků a dále k realizaci opatření, které byly mezi obcí Kněžpole a Vámi 
dohodnuty, jako náprava možné vzniklé újmy, a to zejména výsadba živého plotu podél hranice 
pozemku.  

Poskytujeme následující dokumenty: 

- Územní souhlas č. 27/09 

- Průvodní zpráva k projektové dokumentaci 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

Mgr. Petr Knot 

starosta 

 


