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Vět: Námitky, stížnosti, žáMsti dle zák. č. 183/200ŕ> Stí.
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STRI - íjzná-/

I, Oznámení stct'eh, iíř, Fozořice o zahájení st:n'etm řízení. äne
19 .2 .2 008 v 9 , 00 hod . '

l. Vzhledem k tomu, že nelze dgpře(ju předpokláäat vývoj situace
řízení, zejména.. při eventuelně. nečekaně vzniklých apo-

rů a námitek,, při jejichž řešení bude třeba d(jd.ztečně zajistit
při3lušné a dŮkazy,, r-esôuhZasím s dis2rrim.inačním, nespi-
nitelzém, zcela neobvykle !crátkém, přesně řečeno Llvedený nul'jvý

rtermzm
20 Žádám v případě potřeby prodloužení terr,írLu do IS dnů po datu

s tavebního řízení.

TI. jtavebr.í projekt přestavby řcjä, č. 53, stávající stav ke
(,ni 77.

l

Z . Postrádá' seznatn - obsah pt' :j,:. &jkumentac e .
i'iby bylo zaraezeno dodatečným necujrávněným s pekúlativríím ztněnáíu

j>rú jektu, uvádím chybějící seznam dle předložené proj. ajku-
"zertace k nahléch:utí na staveb. ářačlě:
- Osvědčení o ímtori z3cí 2i. 15E'31 - lx A44'z.QĹ Průvodní a těckô zpráva - Zx M
E,C1 Situace - StáVo stav k 17q302307 - lx A4
'E3o ?2 PMor:,'s 1oNP - S táv, stav - lx A3
E3JJ3 Pohled uličný - lx A4
3/07 Venkovní telefon. kabeM rom,"ody Brno

3-0/222 - lx A4
96-1 výpis gozeí.iku z katastru - lx ii4

Z. Žádám c) doµ1něríí projektu o téř:to µot'řebný sezrúzm, který k p'rc'-
jektu náleží.

3. projektant ve výkre3ech čo 8-31
hranic a ší"řku S'c'zeAku č. 436 a
poru 3 uvedenýwi oficiálními prá
17 plánech ge oäet ické or,gani zač e
E:teré jsou 3í sbodné j.5,8c 4t., .
Kópii pol, náčrtu katastru p1"1x.l

a "13 '3.2 chybně uvedl polohu
tím i dotau čq 53 16fl(jO V roz-
vQpl£ztný]ai úďaji.v Rata'stru j.
2tlETlíIK s ,ř.c), i3r·no z r. 2001>

ádém
7,IETRIK na z.6·k'ladě c'bjeär,á
měř'ěríoú. polohu hranice álíZ-
detický bod vytyčující hr
Toto cznačení ze
stranil, viz protokol na
Odperuje zák, č. 183/§LZl

vky samotného ôtavebník,2 , na-
zí domy 53 a 54 označil červeně ťšeo-
anic i .
spektulativních a podvodných důvodů oä-
policii ve Šlapanicích ze dne 4q902004.

4 . Žádám o µr 'jvedieclí opravy šířky budovy dle katastru na Sq 15 Q8íjm
projektantem ve stavebním projektu.
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5. Dále žádám, síby stúvebník dle zák, č, 183/2006Sb. §121 cloložil
geometr, plán Katmtru s uveäenýai šířkami domů - pol. náčrt
Č. ŕ5.

6. Je rovněž pozoruhodné,, až ,jeden neDřechází z údivu. Veškej'é roz- ',
Ýry ve stavebnĹm projektu škutečÚho stavu r fřojektant uvádí ",l mm.
'e st&vebrlictví neobvyklé. "To by ta!"ovou ,,resnostŽ, tak veL é-
ho a velmi členitého objektu nedokázaly ani Šmeralovy str')jíľ'.ny.

7q ŽáUm provedení opráv rozměrů v cm.
Tloušťka stěn není 450 ínuí, jak s neobvyklou přesností
narné-bil a uvedl projektant. SorÉivrgě. však je 52 cm, včetně neod-
rů"slitelr.ých onite.c,, jako sQúúst zdiva dle zBk, č. 40/1364 3b,
§ 120/1. Důkaz přímo na stavbě., zák. 183/'2oc6sb, §ĽZ1.

9. Žádám přeměření a oµravy tlouštěk zdiva odgôvídající skutečriosti,
zák. 183/§121.

10. Dále žádám, aby Iňč byla umožněna i)řítomnost při přei:uěMUní ätěn
příwo na stavbě .

III. l. 'J projektu uveäený krbovY komín v místnosti č. no ve 3:Kuteč-
nosti neexistuje, viz p¥1ložené foto suechy - pohled ze dvora.
Udporu je zák. c. 183/2006Sb, §121/1.

2. ŽEidéir, opravu µrojektu dle skutečnolsti, dle záko Č. 183/§121.

IV. l. V v z&!,n,ýšlen,Ý kmbc:vý kcmín
místnosti ¥, 1ĹO, d(j společné zdi

staré 100 mezi g. 53 a 54, ,původnČ
ním zbouranou zděnou příčkou, snižuje pevnos
šuje riziko poškození zäiva vzniknutím svisl
v mí3tě zasekaného Toto riziko také
dílně k(ní.8ající teplota.

dMatečně zagekan;Ý
z nepáien,ých cĹheĹ,

zpevnČné
t, stabilitu a zvy-
é praskliny zäi
značně zvyšuje roz-

2q Eesouhlasím s postavením Uiora uvederíýtn způsobem, ale äčj-
postavenĹ koziría moderníTl samostatně sto,iící[!! komíno-

v,ýaí tvérnicov.:m 3"jsté !'!éál, bez Uôahu společné které
tento systém hevy'Ldujeo

l
V. i. ,,Smlouva" 'j '3í)c'lečr!é zdi", íehdy 'neži budoucími

ním st.&vebnd.k,y í'": O 53 a, 54 před st&veb dne
27.lol907, jejíž kopii po zaKoupEní dom Co 53,, tedy jako nový
majitel převzzl a vza.l na É)Otqvrzením svyw podpisem

dne 25",3.2000, koeii V příloze přikládám
?ro!jektE)rLt při uUdění 3ířkv dowu v projektu ch;,'bně, nezodpověd-

U

rtě, věäomě' 3tanovil také z že stavebník ce-
lou äotjú z ä'Zv'odů rzez'á;c:)nného přivZastňc)v;:ní č:'kti
CůZíM t.j. ],'"2 zái dle zák. C. 40/1964Sb.

2q žáäáw l') re'X)e=jvání í"mílouvy o společnC ZCíij µře
devší:a stezvebíiíkew í' s ká-
taUrS.lrAmi údaji.

VI t .
Ĺ - ·.lu o neLalou, prôtĹzákcmnou Činnost ste.vebník upla-tau,je

od r. 2001 chronicky, opakovEíně·., pc)ruš3vání hranic mezi ?ozeľí:ky
a d :)my za Dro'tizákorLné µo'á pory obou pr "j jettcmtčl a za nečinného
přihlížení a neplněriíin povinností veře jnéto činitele, pr'ac'»_ni-
cc s'taveM úřQ D.tořice paní Částkwvé, kterou podezírám z di.z'kri-
mimce "' :' ".": ., ,ÄĹ& Č; §414;, §,gh...,g&"

d
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l
nerespekt(jváním záko č. 183/Š'lO4/l; n05/'1,2,3,4; §1Q7; n.'lc0/2,
4; §114/1; §115/4; Šl2l; n78,'lm), 3a,á,e.

2. Žádám o nápravu uvedených nedostatků v části \/1., in. jo zejm.éna
respektcváni zdi, šířky 3bjektů a pozemků,,

','IT. F*í1ůh;,' ,jako dákaz;j':
l. Kopie szil.ouvy o soolečné zdi 2czĺ dotnem č

dne 27 .l.l907Z- y- ' i3ty á4.
2. Kata3tr polní náčrt č. 6 - jxl list A4.
3. iäě"ic ký náčrt na "qytyčerĹÉ h"ranic pozenká

"ítETRIK s oř gÔ , Brno - měří c U náčrt hranit:
4. Fotografie značení hranice 'neži č. 5
5 Q střechy z pohleäu ze ä'mrz -

děného krbového komína.

'. 53 El ČO 54

geodetické práce
lxlist l

3 a 54 Q !g?' "" '; dÍe La u,
bez proje tarzteľn uvá-

VIII. Kataô trální Ae Me ti c ké doklady·
je pozoruhodné, že stav. úř
podklady, jako důkazy při u
ností stavebníka dle zák. l
povolení, nebo ohlášení dro
npatovaně ríevyžadcje µo sta

požaáuje po dotčené osobě Zeoaetic!cé
platňování rgé[í!it.ek, ale že je DovĹn-
83/2006Sb,do1ožit žádost o stŮ"ební
bné st&vby,tyto äoklady stavební. úřad
vebníkovi .

IX., ',·'eäení staveb, řízení 19.2.2008.
aby bylo dle zák. č. 5CO/§l5 vUeno E)íseĹ]nčo "

jC. Žádám, ziby tento dopis byl přiložen k zápisu ze 3taveb. .Hzení
dne 19,.2.2008, jako součást zápisu a uplatněny všechny uvedené
ná!!!itky, stížnosti a žádosti tn'edené v Celém dopise.

XI. Žádám µíse'moa Mp'jvěď na tento d'jpi£ "; zákonem tér-
mínu .

(

tel. i:rt-!jťÁ:L



'éb Úřad městyse Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 POZOŘICE

Váš dopis:

Naše značka: 250/08

Pozořice dne: 12.3.2008

Věc: Žádost o doplnění podání

Pan

Vážený pane,
k Vašemu podání ze dne 11.2.2008 ve věci ,,Námitky, stížnosti, žádosti" Vás žádám o jeho
doplnění o konkretizování námitky podjatosti, tzn. v čem podjatost spatřujete; zejména zda
máte konkrétní důvod předpokládat, že úřední osoba paní Bronislava Častková má s ohledem
na svůj poměr k věci, k účastníkům řízení nebo jejich zástupcům takový zájem na výsledku
řízení, pro nějž lze pochybovat o její nepodjatosti.

S přáním všeho dobrého

,ÝjYsE RNDÝAleš Mi ula

t, Éi: J ""°"""" "

telefon 544 226 046 Č.ú.1349248329/800
fax 544 226 531 IČO 282 375

banka ČS,a.s. Brno, Kounicova 4
e-mail: pozorice@pozorice.cz



ÚŘAD MĚSTYSE Č'slo dopor.:
POZOŘICE , . ,..

.1 7 -03" 2008 Zp'acova'el:
Došlo dne , té:,,,,,,

Č j· , "(50 .,R,adaci znak:

"Úřad Iněstyge Pozořice
star(jsta RNDr. Aleš Mikula

Na Městečku 14
Pozořice "
664 Q7

příloha' . · é "' """£
V Brně dne

Věc: Doplnění pcAání.

vážený pane,

k Vaší žádosti ze dne 12J3.2008 o doplnění mého podání ze dne
11.02.2do8, jak uvedeno ke. st.avebnímu řízení z 19.02.2008 sděluji:

K vyhovění Vaší žádosti však nutně potřebuji jako podklad pro
iné vyjádření kopii zápisu z uvedeného staveb, řízení. Po jeho obdr-
žení Vaší žádosti vyhovím v co nejkratší době,

Proto Vás žádám o zajištění zaslání oficielní čitelné kopie to-
hoto zápisu psaného na stroji, nikoliv ručně, vC. podpisů zúčastně-
ných.

S pozdravem



e Úřad městyse Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 POZOŘICE

Váš dopis:

Naše značka: 250/08

Pozořice dne: 31.3.2008

Věc: Doplnění podání

Pan

Vážený pane,
k Vašemu sdělení ze dne 17.3.2008 ve věci ,,Námitky, stížnosti, žádosti" Vám sděluji
následující:

Dne 17.3.2008 jsem požádal paní Bronislavu Častkovou, pověřenou vedením
stavebního odděleni Úřadu městyse Pozořice včetně stavebního úřadu, o vyjádření k Vašemu
sdělení a žádosti ze dne 17.3.2008. z jejího vyjádření vyplývá, že kopie zápisu z předmětného
místního šetřeni byly na místě předány účastníkům řízení, tedy i Vám. Vy se synem jste ho
odmítli podepsat, důvod nebyl uveden.

Obsahové náležitosti protokolu upravuje § 18 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění. Požadavek přepisu protokolu sepsaného vlastní rukou při správním řízení
není zákonem upraven, není tedy povinností správního orgánu protokoly následně opisovat.
Tato skutečnost byla konzultována s OÚPSŘ KÚ JmK.

S přáním všeho dobrého

K(~
SE PQé, RNDr. Aleš M" ula

i :j°1 ""°"""'"yse

*, , 8 ä^ jZ

telefon 544 226 046 Č.ú.1349248329/800
fax 544 226 531 IČO 282 375

banka ČS,a.s. Brno, Kounicova 4
e-mail: pozorice@pozorice.cz


