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ÚÝ tvar tajemnííka

ŽĚ aídost  o  poskytnutíí  informace  dle  zaíkona  cč.  106/1999  Sb.,  o  svobodneím  prčíístupu
k informacíím č. 14/2018
ČĚ .j.: MJ/19893/2018

Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací:

Dne  11.04.2018  obdrzčel  Mečstskyí  uí rčad  Jeseníík,  Odbor  stavebníího  uí rčadu  a  uí zemníího  pllaínovaíníí  zčaídost
o poskytnutíí  informace v souladu se zaíkonem cč.  106/1999 Sb.,  o svobodneím prčíístupu k informacíím,  ve
znečníí pozdeč jsč íích prčedpisuů  (daí le jen „zaíkon o informacíích“).

Žádost o sdělení: 

Obsah žádosti/dotazu:
Poskytnutíí informacíí ohledneč  rčesčeníí parkovacíích mííst v raímci stavebníího rčíízeníí k noveč  vybudovanyím
bytovyím jednotkaím v budoveč  cč.p. 1370, na ul. Otakara Brčeziny v Jesenííku.
Bytoveí  jednotky  v  budoveč  cč.p.  1370  byly  zapsaíny  v  katastru  nemovitosti  na  zaíkladeč  Prohlaí sčeníí
vlastnííka ze dne …….. a na zaíkladeč  Oznaímeníí o zmečneč  prohlaí sčeníí v roce 2008, 2010 a 2013. Bytoveí
jednotky jsou ve vlastnictvíí vííce osob, viz prčííloha. Nečktereí  z bytovyích jednotek jsou pronajaty trčetíím
osobaím. Tito naí jemnííci bytovyích jednotek v budoveč  (cč.p. 1370) maximaí lneč  vyuzč íívajíí  pozemek parc.
cč. 1152/2 v katastraí lníím uí zemíí Jeseníík, kteryí  je v meím vlastnictvíí, k parkovaíníí.

Ž vyísče uvedeneího duů vodu tazatel pozčaduje, zda v prčíípadeč  stavebníího rčíízeníí byly pro bytoveí  jednotky
rčesčeny parkovacíí míísta? Žda je k teí to mečstskeí  problematice norma?

Pokud ano, zčaídaí  o poskytnutíí informacíí, kde jsou prčesneč  tato parkovacíí míísta umíístečna?

Paklizče tato parkovacíí míísta nebyla v raímci stavebníího rčíízeníí rčesčena, pak se z zajíímaí  o skutecčnost, jak
je mozčneí , zče byly tyto bytoveí  jednotky rčaídneč  povoleny?

K žádosti bylo sděleno:

Objekt cč.p. 1370 na ulici Otakara Brčeziny je rozdeč len na 12 jednotek a k dnesčníímu dni jsou jednotky
naí sledujíícíí  – 3 x nebytovyí  prostor,  3 x byt,  5 x rozestavečnaí  jednotka a 1 x garaí zč .  Jednotky jsou na
LV oznacčeny 1370/1 – 1370/12.  V prčíípadeč  rčíízeníí  podle  stavebníího zaíkona,  kdy dochaí zíí  ke zmečneč
uzč íívaíníí  nebytoveího  prostoru  na  bytoveí  jednotky,  stavebníí  uí rčad  posuzuje  zmečnu  uzč íívaíníí  podle
podkladuů  prčedlozčenyích  stavebnííkem  a  podle  podkladuů ,  ktereí  si  stavebníí  uí rčad  zajistíí  saím  v  raímci
posuzovaíníí  prčedlozčeneího stavebníího zaímečru.  Jedníím z  posuzovanyích boduů ,  je  i  rčesčeníí  odstavnyích
a parkovacíích  mííst.  Pro  stanoveníí  pocčtu  odstavnyích  a  parkovacíích  mííst  je  urcčena  ČĚSN 73  6110 –
Projektovaíníí  míístníích  komunikacíí,  cčl.  14.1  Odstavneí  a  parkovacíí  plochy.  V  raímci  povolovaíníí
ohlasčovaneí  stavby bylo stavebníím uí rčadem provedeno nahleídnutíí  do vyípisu z katastru nemovitosti
LV 3256 pozemek parc. cč. 1152/2 v kat. uí zemíí Jeseníík – sousedníí pozemek k pozemku parc. cč. 1140/6
v kat. uí zemíí Jeseníík, na ktereím je umíístečna stavby cč.p. 1370. 
Podle vyípisu z katastru nemovitosti je pozemek parc. cč. 1152/2 v kat. uí zemíí Jeseníík v cčaí sti Č Omezeníí
vlastnickeího  praíva  zatíízčen  zrčíízeníím  večcneího  brčemene  spocčíívajíícíí  v  praívu  chuů ze,  jíízdy,  parkovaíníí
vozidel, spoluuzč íívaíníí elektrickeí , plynoveí , vodovodníí a kanalizacčníí prčíípojky a jejich vedeníí, skladovaíníí
stavebníího materiaí lu v rozsahu dle geometrickeího plaínu cč.  5659-011/2006 a umíístečníí  reklamníích
tabulíí. Žrčíízeníí večcneího brčemene je provedeno pro jednotky 1370/1 – 1370/12 a to smlouvou o zrčíízeníí
večcneího brčemene – bezuí platneí  ze dne …….., praívníí uí cčinky vkladu praíva ke dni ……....
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Parkovacíí  míísta  jsou  soucčaí stíí  geometrickeího  plaínu  cč.  5659-011/2006,  stavebníí  uí rčad  tento
geometrickyí  plaín k posouzeníí stavebníího zaímečru nepotrčeboval, postacčovali uí daje uvedeneí  ve vyípisu
z katastru nemovitosti.

Ohlaí sčeníí stavebníího zaímečru zmečny uzč íívaíníí nebytovyích prostor na bytoveí  jednotky byl povolen, neboť
stavebníík maí  zrčíízeníím večcneího brčemene na pozemku parc. cč. 1152/2 v kat. uí zemíí Jeseníík zajisčtečno
praívo parkovaíníí vozidel.
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