Městský úřad Břeclav
ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA
Č.j.: MUBR

011

Vyřizuje: JUDr. Roland Vlašic
tel.: 519 311 231
fax: 519 311 441
e-mail: roland.vlasic@breclav.org

V Břeclavi dne 17. 2. 2011
Žádost o informace - odpověď
Dne 3. 2. 2011 obdržel Městský úřad Břeclav žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o
informacích) týkající se správních řízení podle § 5 občanského zákoníku.
V této žádosti jsou požadovány následující informace:
1) Jakožto věcně a místně příslušný správní orgán řešil váš Magistrát/Městský úřad v roce
2010 podnět podaný občanem ve věci ochrany pokojného stavu dle § 5 O Z a v kolika
případech?
2) Pokud ANO uveďte stručný popis v jaké věci byl podnět podán (v jednotlivých případech),
jak bylo ve správním řízení rozhodnuto a v jaké lhůtě od podání podnětu,
3) Bylo v některém z výše uvedených případů podáno odvolání proti Rozhodnutí a s jakým
výsledkem?
4) Kdo je u Vašeho úřadu pověřen vedením správního řízení ve věci ochrany pokojného
stavu?
5) Má osoba pověřená vedením správního řízení ve věci ochrany pokojného stavu dle § 5 O Z
právní vzdělání?
Městský úřad Břeclav v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o informacích sděluje
následující:
1) Městský úřad Břeclav obdržel v roce 2010 čtyři návrhy na zahájení správního řízení podle
§ 5 občanského zákoníku.
2) V prvním případě se navrhovatel domáhal přístupu přes cizí pozemek, který nerušeně
užíval řadu let. Řízení bylo ukončeno do 90 dnů ode dne podání návrhu. Ve druhém případě
se domáhal navrhovatel přístupu do nemovitostí, které mohl užívat na základě práva

doživotního bydlení. Řízení bylo ukončeno do 35 dnů ode dne podání návrhu. V dalším
případě se navrhovatel domáhal, aby bylo narušiteli zakázáno porušovat pokojný stav
navrhovatele spočívající v užívání chodníku. Řízení pořád probíhá, V posledním návrhu se
navrhovatel domáhá, aby bylo narušiteli uloženo odstranit přístřešek, který byl na jeho
náklady vybudován. Řízení pořád probíhá.
3) V roce 2010 nebylo podáno žádné odvolání při správních řízeních vedených podle § 5
občanského zákoníku.
4) Vedením správního řízení je pověřen JUDr. Roland Vlašic, který je v současné době
pověřený vedením právního oddělení.
5) Osoba pověřená vedením správního řízení má právnické vzdělání.
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