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Ing. ja romír Červenka
Úřad městyse Pozořice
Na Městečku 14
Pozořice
664 07

V Pozořicích dne 22. 8. 2011

Osobně předáno dne At -08- 2011,E,/

věc: ÚŘAÓ MĚSTYSE
POZOŘICE
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Příloha: ROZHODNUTÍ KRÚ - č.j. JMK 89085/2011

vážený pane starosto,
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Reagujeme touto žádostí na váš dopis ze dne 17.5.2011 a také na dopis ze dne 30.6.2011, pod č.j.
1073/2011. Vaše diplomatická odpověď' ohledně zlepšení chodu na stavebním úřadě, dodržováni lhůt však
neodpovídá skutečnosti. Chceme Vám tímto důrazně sdělit, že stavební úřad Pozořice, konkrétně vedoucí
stavebního úřadu paní Bronislava Částková opět zásadně pochybila ve svém rozhodování. Což se můžete
přesvědčit, neboť přikládáme nevyvratitelný důkaz z KRÚ, pod č.j. JMK 89085/2011. Chceme Vám sdělit, že dne
16.5.2011 stavební úřad sepsal ,,veřejnou vyhlášku o podaném odvolání", ale na elektronickou úřední desku
bylo dáno až 27.5.2011. Což si můžete ověřit při kontrole úřední desky (screnshot z webových stránek městyse
Pozořice máme uložen na našem počítači). Tímto způsobem úředník opět uměle prodlužuje lhůty na vyřIzenI
odvolání. Na způsob rozhodováni na Vašem úřadě budou upozorněna média a ombudsman.

Vy sám jste se písemně zavázal, že zajistíte zlepšení chodu stavebního úřadu ve prospěch občanů, což stále
nepocit'ujeme.

Tímto bychom rádi hlasitě upozornili na neetické, nemístné praktiky stavebního úřadu v Pozořicích,
respektive vedoucího stavebního úřadu, paní Bronislavy Částkové. Tento úředník by neměl zastávat svou
funkci a měl by být okamžitě odvolán. Není odborně způsobilý, neumí rozhodovat o triviálních záležitostech
umisťováni staveb v zastavitelném území, neplni prováděcí vyhlášky, porušuje plnění stavebního zákona a
samozřejmě nedodržuje správní řád a to opakovaně. Toto vše jsou závažná pochYbení.

Dovolujeme si vás znovu upozornit, že projekt rd, skleníku, garáže má rozpočet přibližně 3.000.000 KČ.
Vzhledem k tomu, že vláda České republiky rozhodla o postupném zvýšeni (respektive sjednoceni ) DPH na
17,5% od roku 2013, tak nám nesprávným úředním postupem stavebního úřadu vznikne Škoda ve výši
minimálně 225.000,- KČ. Po konzultaci s naším právním zástupcem Vás tímto chceme zdvořile upozornit, že
v případě, že stavbu budeme realizovat až v roce 2013, vznikne nám prokazatelná škoda v uvedené výši. Tuto
škodu pak budeme nuceni uplatnit na městysů Pozořice a požádat zastupitele o veřejné projednánítéto kauzy.

Nejedná se však jen o tuto Částku, neboť v případě znemožněni realizace stavby RD, skleníku, garáže
máme již teď' prokazatelné náklady ve výši přibližně 92.820,- KČ (projektová dokumentace, právní výlohy, měření
radonu, vytýčení pozemku atd.) Pokud městys Pozořice nezačne situaci rázně řešit, obrátíme se znovu na správní
soud, abychom uplatnili Škodu způsobenou nesprávným úředním postupem
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Vzhledem k neustálým obstrukcím ze strany vedoucího stavebního úřadu, absolutního zneužívánÍ své
pravomoci, neschopnosti komunikovat s žadateli, ignorace našich žádosti, Vás tímto zdvořile žádáme, abyste
z jednání stavebního úřadu vedoucího pracovníka paní Bronislavy Částkové vyvodil důsledky a vedoucího
pracovníka odvolal z funkce. stejný požadavek budeme uplatňovat u všech Členů zastupitelstva městyse
Pozořice a hodláme je dopodrobna seznámit s tím, jakým způsobem Váš stavební úřad rozhoduje. jaké kauzy již
způsobil, a jakým způsobem se musel Váš předchůdce RNDr. Aleš Mikula vypořádat s nezákonnými rozhodnutími
stavebního úřadu, kdy správni soud určil výši škody, kterou pak musel městys Pozořice zaplatit ze svého
rozpočtu.

Kauza Vašeho úřadu bude také medializována prostřednictvím publicistických pořadů. Kauza byla znovu
zaslána kanceláři ombudsmana, abychom se alespoň tímto způsobem mohli domoci svých práv. o výsledcích
našich odvoláni a dovolání Vás budeme samozřejmě informovat.

Sdělte nám prosím písemně, v přiměřené lhůtě Vaše stanovisko.

Děkujeme za Váš čas a s pozdravem

podpis

,od,is
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č.j. 2005/2011

Úřad měs S¢' Pozořice
starost , městyse

Na MěstečY j4, Pozořice
l

Pozořice 21.9,2011

664 07 Pozořice

Obdržel jsem Vaši žádost ze dne 22.8.20| l. Tato žádost byla rovněž doručena radě městyse
a pro je¢hiání zastupitelstva.
Rada městyse projednala Vaši žádost na svém jednání dne 5. záři' 2011 pod bodem 5.1. - přípisy
občanů.
Současně rada městyse rozhodla, požádat Kraiský Úřad JniK o stanovisko k míře pochybení
vedoucí Úřadu městyse Pozořice, stavební úřad paní Bronislavy Častkové k vydání zamítavého
rozhodnutí pro umístěni novostavby, RD VC. příslušenství na p.č. 541 a p.č. 542 v kú Sivice.

Po obdržení stanoviska KIU JniK Vás budeme informovat o dalším postupu.
Materiál pro jednání zastupitelstva bude předložen zastupitelstvu městyse na nejbližším jednání v
pol. měsíce října 2011.
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Ing. Jaromír Červenka
n3 M6sNčkú 14 starosta městyse
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Úřad měsiýse Pozořice

starosta městyse
Na Městečku 14, Pozořice

č.j. 2005/2011 Pozořice 21.9.2011

664 07 Pozořice

Obdržel .jsem Vaši žádost ze dne 22.8.2011. Tato žádost byla rovněž doručena radě městyse
a pro jednání zastupitelstva.
Rada městyse projednala Vaši žádost na svém jednání dne 5. září 2011 pod bodem 5.1. - přípisy
občanů.
Současně rada městyse rozhodla, požádat Krajský Úřad JmK o stanovisko k miře pochybení
vedoucí Úřadu městyse Pozořice, stavební úřad paní Bronislavy Častkové k vydání zamítavého
rozhodnutí pro umístění novostavby, RD vC. příslušenství na p.č. 541 a p.č. 542 v kú Sivice.

Po obdrženi stanoviska KIU JmK Vás budeme informovat o dalším postupu.
Materiál pro jednání zastupitelstva bude předložen zastupitelstvu městyse na nejb '"šim jednání v
poI. měsíce října 2011.
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Úřad městyse Pozořice
starosta městyse

Na Městečku 14, Pozořice

č.j. 2005/2011 Pozořice 28.11.2011

664 07 Pozořice

Dopisem ze dne 21.9.2011 jsem vás informoval o tom, že Vaše žádost ze dne 22.8.2011 byla
dne 5.9.2011 projednána v radě městyse Pozořice s tím, že rada městyse rozhodla, vyžádat
stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje k závažnosti pochybení vedoucí stavebního
úřadu paní Bronislavy Častkové k vydáni' zamítavého rozhodnutí pro umístění novostavby RD a
příslušenství na p.č. 541 a 542 v kú Sivice.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu pod č.j.
JMK 129612/2011 ze dne 29.10.2011 nám zaslal sdělení k projednávané problematice.
Ze sdělení krajského úřadu nikterak nevyp!ý'á, že by došlo k tak závažnému pochybení ze strany
vedoucí stavebního úřadu paní Bronislavy Castkové, které by vyústilo v nutnost jejího odvolání.

Důvody pro odvolání vedoucího úředníka z funkce jsou uvedeny v § 12, zák. č. 312/2002 Sb
Zákona o úřednících.
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Ing. Jaromír Červenka
starosta městyse

Příloha : Sděleni krajského úřadu



Úřad měsiýse Pozořice
starosta měsýse

Na MěsteČku 14, Pozořice

č.j. 2005/2011 Pozořice 28.11.2011

Dopisem ze dne 21.9.2011 jsem Vás informoval o tom, že Vaše žádost ze dne 22.8.2011 byla
dne 5.9.2011 projednána v radě městyse Pozořice s tím, že rada městyse rozhodla, vyžádat
stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje k závažnosti pochybení vedoucí stavebního
úřadu paní Bronislavy Častkové k vydání zamítavého rozhodnutí pro umístění novostavby RD a
příslušenství na p.č. 541 a 542 v kú Sivice.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu pod č.j.
JMK 129612/2011 ze dne 29.10.2011 nám zaslal sdělení k projednávané problematice.
Ze sdělení krajského úřadu nikterak nevyplývá, že by došlo k tak závažnému pochybení ze strany
vedoucí stavebního úřadu paní Bronislavy Častkové, které by vyústilo v nutnost jejího odvolání.

Důvody pro odvolání vedoucího úředníka z fůnkce jsou uvedeny v § 12, zák. č. 312/2002 Sb
Zákona o úřednících.
Se sdělením krajského úřadu byli zastupitelé seznámeni na poradě zastupitelůg|ne 23.11.2011.
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' ":'n' Ing. Jaromír ¢ervenka
Na 14 starosta mestyse

584 07 ®

Při'loha : Sdělení krajského úřadu


