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V Sedlčanech dne 21. 12. 2015
k našemu č. j.: T/23858/2015

Sdělení k Žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Položený dotaz (předmět Žádosti); opis:
Žádám o poskytnutí informace, který orgán Města Sedlčany rozhodlo podání žaloby o určení
vlastnictví ve věci pozemku parc. č.
(žadatelka o informace se pravděpodobně dotazuje
na pozemek parc. č.
a parc. č.
v k. ú. Sedlčany pod komunikací Kapt. Jaroše,
u kterých je zapsáno duplicitní vlastnictví. Žádám o poskytnutí příslušných usnesení či
rozhodnutí včetně odůvodnění k podání žaloby a dovolání se k Nejvyššímu soudu ČR.
Odpověď:
Jednou ze základních povinností Města Sedlčany a jím pověřených orgánů, je řádná evidence
majetku, respektive ošetřovat svůj majetek s péčí řádného hospodáře, a to podle toho, jakým
způsobem veřejnosti slouží a jaké plní funkce, případně k čemu je určen.
Město Sedlčany se vždy považovalo za nezpochybnitelného
vlastníka předmětných
nemovitostí a takto se k předmětným nemovitostem, které jsou součástí společných zařízení
(sítě veřejných komunikací; veřejné prostranství
- ulice v městské zástavbě), chovalo
(nabývací titul potvrzen listinou ze dne 21. 2. 1994). V minulosti byly předmětné pozemky
řádně vykoupeny a následně zatíženy obslužnou komunikací (naplnění původního záměru),
vše v dobré víře a ku prospěchu občanů našeho města. Tato skutečnost nebyla žádným
subjektem nikdy zpochybněna, a to až do roku 2003 (dokladově). Duplicita byla do evidence
katastru nemovitostí vložena později (listinou s právní mocí ke dni 21. 10. 2003), a to na
základě dědického řízení.
Oba shora identifikované pozemky jsou druhem pozemku ostatní plocha a způsobem využití
ostatní komunikace.

Jedním z důvodů svědčící pro podání žaloby na určení vlastnictví k předmětným
nemovitostem bylo faktické zablokování výkonu vlastnického práva Města Sedlčany a s tím
spojeného praktického záměru na opravu asfaltového povrchu místní komunikace s využitím
dotačních titulů, které žádají prokázání majetkoprávních vztahů, a to bez takovéto (evidované)
právní nejistoty.
Vzhledem k výše uvedenému
požádalo právního zástupce
nemovitostem.

S pozdravem

.
Ing. Vojtěch Hlaváček
tajemník MěÚ Sedlčany
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vedení Města Sedlčany s podporou Rady města Sedlčany
o podání žaloby na určení vlastnictví k předmětným

