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I I MATERIAL BEZ OSOBNiCH UDAJU 

toA11 NAo sAzAvou M ESTSKY URAD ZE>AR NAD SAzAvou 

MATERIAL PRO RADU MESTA c. 24 

ONE: 21.10.2019 JEDNAci CiSLO: 385/2019/0KS 

NAzEV: 
Zadost o odskodneni ul. Lucni 

ANOTACE: 
Zadost obcanky o odskodneni za nakloneni plotu na ul. Lucni 

NAVRH USNESENi: 
Rada mesta po projednani 

1. schvaluje odskodneni za nakloneni plotu na ul. Lucni - pro zadatelku pani. 
die jej i zadosti dorucene dne 

13.9.2019; 
2. poveruje starostu mesta, aby s veci seznamil zastupitelstvo mesta. 

Starosta mesta: Mistostarosta mesta: 

Tajemnik MeU, Usek tajemnika a Odbor majetkopravni: 
spravy MeU: 

Odbor financni: Odbor dopravy: 

Odbor stavebni: Odbor skolstvi, kultury a sportu: 

Odbor obcansko-spravni a OZU: Odbor zivotniho prosti'ed i: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektu a marketingu: 

Mestska policie: Regionalni muzeum: 

Zpracoval: Predklada: 

OKS 

Mistostarostka mesta: 

Odbor komunaln ich sluzeb: 

Odbor rozvoje a uzemniho 
planovani: 

Odbor socialni: 

Oddeleni informatiky: 

Krizove i'izeni: 

T echnicka sprava budov mesta: 



 
Název materiálu: Žádost o odškodnění ul. Luční 
 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh: 2 

1. Žádost o odškodnění 
2. Návrh odpovědi 

 
Popis 
Dne 13.09.2019 byla na MÚ doručena žádost o odškodnění za „pád“ plotu žadatelky  – viz 
příloha. Na místě proběhla obhlídka, na jejím základě odbor komunálních služeb doporučuje 
žádosti nevyhovět a odpovědět dle návrhu v příloze. 
 
Dopad do rozpočtu města 
Náklady ve výši případně schváleného odškodnění. 
 
Geneze případu 
Viz popis a návrh odpovědi.  
 
Návrh řešení 
S ohledem na stav na místě není doporučeno schválit odškodnění. Doporučeno žadatelce 
odpovědět dle přílohy.  
 
Varianty návrhu usnesení 
- 
 
Doporučení předkladatele  
Neschválit  bod č. 1 návrhu usnesení. 
Schválit bod č. 2 návrhu usnesení. 
 
Stanoviska  
- 



0"~;>TSKY UR.o 1:&. -1 j ~ar nad S1z3•,,,0 

1@46~ /KG /1V ............. . 
w ~.c:oo.•!:lll t Dcifo' 1 3. 09. 2319 
... .................. .......... ~s.'4iaf/ 
·A::.:_~..:::_~ ............ J 

1- I 
ffiEI/!/ 

-

71it? A/tJtll/
1 /lf/Ttf/I~E Jl~it,;; fi/T/ - ~Jitf/,V~ 

)PJiV' Jl?/i;
1 l'f/~~f!Vf r 1 iJ~ -o/"?7~ /:f'.f. 

/. / -/ / / 
IE N'f l"f/ t?lJ:?t;~ ./ ~~ JJII-~'7/ ttl t?/£t9f/tY 

tf.-fpJn~ 1 L/e£J'" PE~E 1cc.t/ ~~/ ,.(/6'/?"'/l'?N/7 

f 4t.E7jf'l n/;-;/ M~/~f . ~~~,(/4 7"s-

;. I - ,-~; / 
/lfi!Jf~~tl#kj ,<- ?lvTt1 / ,en=,ey 7/ ~ /7~L / N'C:-{1; 

T/1 />ILl' .&17.(/ t1 7'1' 7~ ~/ / h I'.,? 77.(_ Pt' ,i' )' ,f <!;.,;{II~ 

16 Jf111l!31j tt;i /VE[ ,lMt?tt:-~ R.f' /t.PT6J' . 
- /. '='> t 1P fP ;-p .i p'p tJ.) V" .} ~<I' LtJ t ,(1 t? ~L CJ 4' t7 ;r'L (J 771/ 

f. 7Pl/ lll'bt .t/.f:el{/.?1"1/t. ML6J Jt;~// #/ 
J/~}tJI'lP ·J. ?L;(IeJtl ?fit/ ?&Ttl . 1 J/t!l_ltl 

/, ;: / v - / / 

/.J1UP41V' li.!IP )1/Jff:£; K ,tve-T~GV/ ./?~?/ ti 
l ~ d / / 

T!lf I 7£7i'h? }..f,&/Tf'A// /{(3?/E/_7 . ~77/ 

A/GA/!
1 

f t</~<1'// ./J:ltf,{!/ tJA/j ~~J./1' t/J~ £II-?/ 
I v / 

?M't/e ~~ r'E~f #l7BJ 7ll#Jl?l />L'8YG=L'o. 



I -
!Jfl/.? 1 t5 Jf t!k ~wtl' ;:;;~1r (? 

IJ.tt~pJ/tfll/; 1/ J~mJJE K ,39j;t1 ?LoTt/ ,h!./£ 19-h.,-

ltJ ltJ/71fl/t?A/;/ t/t?.)tV;~. J tJ.Jc r2'E?-t ~~P'e1r 
I / 

/Tt;~y f f'I.I'Tf'I/IT t</tJ~/ · If~ l/~ t?~e,V//.;J-

1/f ft?~ . d7~1 - I rf. 

"1 I _. /..-/ / .,tJtlf1! I i6 /!? 1/M .A:-<J~-().;1// /P)t?ff 

iN/till/ ll ~tJ7'o6Je t.. ¥87~~8/ .?tY~.J!3J 



Vazena panf -

timto reagujeme na dopis, kte,.Y nam byl dorucen dne 13.9.2019 ve veci ,padu" plotu u 
nemovitosti na ul. Lucni c.-
K Vasemu plotu pfih§ha mestsky chodnfk, ktery je veden v pasportu komunikaci mesta ve 
stavajicfm provedenf od roku 1997. Za doby vystavby chodniku ani za dnes jiz vice nez 20 
letech jeho uzfvanf nebyly uplatneny zadne pripomfnky, podnety aped., ktere by 
upozornovaly na prfpadne poskozovanf nebo ohro2enf tohoto plotu v dusledku stavby nebo 
uzfvanf tohoto chodnfku. Ole Vaseho dopisu povazujete za jednu z pricin ohrozenf stability 
Vaseho plotu plevel rostouci a uchycujicf se ve sparach dlazby chodniku a mezi chodnfkem 
a plotem. Die prohlidky na miste se nejedna o kere ani stromy, ktere by snad mohly plot 
ohrozit. v ramci udrzby komunikacf bude i na tomto chodnfku provedeno na naklady mesta 
poseceni a castecne odstranenf teto divoke zelene vyrustajici ze spar betonove dlazby. 

S Vasimi nemovitosti sousedici mestsky chodnfk s povrchem ze zamkove dlazby ma mfrny 
pffcny spad k Vasemu oploceni a zaroven ma i podelny spad, kte,.Y umoznuje odtok vody 
z chodnfku i mime Vase nemovitosti. Chodnik neni proveden z nepropustnych materialu, 
desfova voda se krome jineho muze sparami vsakovat do podlozi. Vyskove usporadani 
v mfste je takove, ze pozemek souseda z druhe strany chodniku je yYse nez chodnik a vyse 
nez Vas pozemek. Smerem k Vasemu oploceni dochazi k pfirodnimu pusobeni a 
pnrozenemu stekanf desfove vody, nejsou instatovany zadne prvky, ktere by smerovaty 
dest'ove vody na Vas pozemek. 

Na zaklade yYse uvedeneho a po prohlidce na miste nepovazuJeme sousedstvi 
mestskeho chodniku za pficinu nedobreho stavu Vaseho oploceni. 

Plot se nachazi na Vasem pozemku, je ve Vasem vlastnictvf, oddeluje Vasi nemovitost od 
vefejneho prostoru. Mesto po vlastnicfch pozemku sousedicich s mestskym vefejnym 
prostorem nepozaduje jejich oddeleni formou plotu ani jinou formou, toto je veci rozhodnuti 
kazdeho vlastnika takove nemovitosti. Udriba a obnova Vaseho plotu jsou tedy VaSfm 
nakladem. Mesto za vefejne prostfedky nemuze udrzovat a opravovat plot, kte,.Y neni ve 
vlastnictvf mesta a neslouzi vefejnemu zajmu. 

Vasi zadost projednala rada mesta na svem jednani dne 21.10.2019 pod bodem c.: ..... a 
rozhodla takto: 

Tuto informaci Vam davam a jsem s pozdravem 



Foto Plot Vysocany 




