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Text:
Vážený pane místostarosto. Dnes jsem obdržel výzvu odboru dopravy k odstranění překážky na
p.p.1139/3, ktrerá je vyústěním 5 letého dohadování o vlastnictví pozemku.Žádám o možnost zveřejnení
odpovědi na Vašich stránkách, včetně možnosti další diskuse nad uvedeným tématem aby všichni občané
města byli seznámění s celkovu situací v této lokalitě.

Městský úřad Prachatice
Odbor dopravy
Velké nám.3
383 01 Prachatice

Věc : Výzva k odstranění překážky

Dnešního dne jsem obdržel výzvu k odstranění překážky na pozemku, který je v našem vlastnictví.
K tomu uvádím následující:
Dne 30.7.2009 jsem požádal odbor KSD o povolení k omezení provozu na našem pozemku s příslušným
odůvodněním. Protože jsem do červena 2011 neobdržel odpověď, považoval jsem žádost za schválenou a
postupoval jsem v rozsahu uvedené žádosti.
Pro Vaši informaci uvádím skutečnost, že rovněž odbor KSD včetně odboru SSRR v březnu r.2006
doporučil Radě Města Prachatice získat do vlastnictví uvedené pozemky do vlastnictví města (tehdy ještě
byl vlastníkem Klima a.s. jejíž zástupce veřejně deklaroval ochotu o převodu pozemku do vlastnictví
Města Prachatice).
Po 5 letech marného úsilí o dohodu, jsem se rozhodl, že již nebudu nadále trpět omezování soukromého
vlastnictví nad přiměřenou hranici a učinil jsem tedy příslušné opatření.
Za přiměřenou hranici omezení vlastnictví považuji zpřístupnění pozemku všem vlastníkům přilehlých
pozemků od ulice za Za zastávkou, což bohatě naplňuje smysl účelové komunikace. Vlastnící ostatních
pozemků mají přístup od Dělnické ulice. Pokud se domníváte, že budu ochoten tolerovat využití pozemku
jako magistrálu do průmyslové zóny nebo jako dopravní cestu při záplavě pod viaduktem u Klimy, nebo
jako kolonádu a cyklostezku pro veřejnost, tak Vás ujišťuji, že nebudu a svá práva budu nucen hájit soudní
cestou.
Pro Vaši informaci uvádím stanovisko Nejvyššího správního soudu z r. 2004, který ke vniku účelové
komunikace vyjádřil názor, že tato vzniká s výslovným souhlasem nebo konkludentním souhlasem
vlastníka pozemku.
Protože jsem Vám takový ani jiný souhlas nedal, je samo označení veřejně přístupné účelové komunikace
na hranici zákona.
Pozemek bude skutečně neomezeně veřejně přístupný pouze tehdy, pokud bude veden jako místní
komunikace ve vlastnictví Města Prachatice. K takovému jednání jsme jako vlastníci pozemku připraveni.

V Prachaticích 27.6.2011 Bohumil Rebec
Zdeňka Rebcová
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