Pošta Manětín
Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

posta@manetin.cz
Žádost o poskytnutí informací na základě Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím

Povinný subjekt:
Město Manětín
Manětín 89
Manětín 331 62
A) Ve zprávě o činnosti starosty z 38. zasedání Zastupitelstva Manětína ze dne 31.1.2018 je uvedeno, cit.:
"Havarijní stav mostu u Čoubova mlýna. Byl nám oznámen havarijní stav mostu u Čoubova mlýna. V současné době
není jasné, kdo je vlastníkem této stavby."
Žádám o poskytnutí následující informace týkající se stavu mostu:
1) Kdo havarijní stav mostu Městu Manětín nebo jeho složkám oznámil, kdy a jakým způsobem.
2) Žádám o kopii oznámení o havarijním stavu mostu u Čoubova Mlýna.
3) Žádám o kopii vyrozumění Města Manětín oznamovateli o tom, jak bylo s jeho oznámením naloženo a jak bude
řešeno.
B) Ke komunikaci Čoubův Mlýn- Vysočany:
1) Žádám o informaci, zda bylo Městu Manětín, nebo jeho složkám podáno oznámení týkající se stavu této
komunikace a případně o nutnosti (potřebě) její opravy, případně jiný dokument týkající se této komunikace.
2) Žádám o informaci kdo takové oznámení učinil, kdy a jakým způsobem.
3) Žádám o kopii takového oznámení.
4) Žádám o kopii vyrozumění Města Manětín oznamovateli o tom, jak bylo s jeho oznámením naloženo a jak bude
řešeno.
Žádám o poskytnutí informací v elektronické podobě.
Předem děkuji za vyřízení mé žádosti.
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Městský úřad Manětín, 331 62 Manětín 89
___________________________________________________________________

elektronicky
Čj.: 422/2020/HS-2
Vyřizuje: Ing. Eva Vaňková, tajemnice
V Manětíně dne 3. 7. 2020.

Rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí požadovaných informací podle
zákona č. 106/1999 Sb. a sdělení části požadovaných informací
Městský úřad Manětín, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), rozhodl v
souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ, o žádosti žadatele ze dne 19.6.2020, ve věci žádosti o
poskytnutí informace, takto:
Vaše žádost o sdělení informací se s ohledem na § 4 odst. 2 částečně odmítá v rozsahu
poskytnutí informace dle písm. A bodu 1., 2., 3. z důvodů jejich faktické neexistence.
K žádosti o informace podle jednotlivých bodů povinný subjekt sděluje:
A):
1) Havarijní stav mostu u Čoubova mlýna byl zřejmě městu Manětín oznámen telefonicky.
Neexistuje o tom žádný záznam ani žádný jiný písemný dokument. Z tohoto důvodu se
nepodařilo dohledat údaje o oznamovateli ani obsah oznámené informace.
Informace o tom, kdo stav mostu oznámil nebude z faktických důvodů poskytnuta.
2) MěÚ Manětín žádné písemné oznámení o havarijním stavu mostu u Čoubova mlýna
neobdržel, takové oznámení neexistuje, a proto Vám jeho kopii nemůžeme poskytnout.
Tato požadovaná informace nebude z faktických důvodů poskytnuta.
3) MěÚ Manětín neobdržel žádné písemné oznámení o stavu mostu u Čoubova mlýna ani
žádnou žádost o řešení stavu tohoto mostu, ani žádost o to, aby byl žadatel vyrozuměn o
tom, jak bude město ve věci takového oznámení postupovat, proto se touto věcí ani
nezabýval a žádné vyrozumění nikomu neposílal. Žádné takové vyrozumění nevzniklo a
neexistuje.
Tato požadovaná informace nebude z faktických důvodů poskytnuta.
B):

1) MěÚ Manětín ani jeho složkám nebylo doručeno žádné oznámení o stavu komunikace
Čoubův mlýn – Vysočany, ani o nutnosti (potřebě) její opravy, případně jiný dokument
týkající se této komunikace. O stavu této komunikace se dovídáme z Vašich žádostí o
poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
2) Dne 18.4.2020 jste se nás Vy e-mailem dotázal, jestli město Manětín opravuje cestu
z Čoubova mlýna do Vysočan, protože někdo zaváží kamení na cestu na Vašem lesním
pozemku p.č. 522/1 v k.ú. Vysočany.
3) Váš e-mail ze dne 18.4.2020 a doplňující e-maily ze dne 21.4.2020 a 26.4.2020 a 5.5.2020
přikládáme v příloze.
4) V příloze přikládáme odpovědi města na Vaše dotazy.
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Odůvodnění:
Povinný subjekt obdržel dne 22.6.2020 žádost o poskytnutí informace, přičemž žadatel žádal o
poskytnutí informací v elektronické podobě.
V žádosti v části A v jednotlivých bodech žadatel žádá o informace:
1) Kdo havarijní stav mostu Městu Manětín nebo jeho složkám oznámil, kdy a jakým způsobem.
2) Žádám o kopii oznámení o havarijním stavu mostu u Čoubova Mlýna.
3) Žádám o kopii vyrozumění Města Manětín oznamovateli o tom, jak bylo s jeho oznámením
naloženo a jak bude řešeno.
Z provedeného šetření městský úřad jako povinný subjekt zjistil, že ve výše popsaných
souvislostech ve vztahu k 38. zasedání Zastupitelstva města Manětín konanému dne 31.1.2018
fakticky nedisponuje žádným požadovaným dokumentem v této věci a nemůže tedy žadateli
fakticky poskytnou kopie takovýchto neexistujících dokumentů.
Povinný subjekt zabýval i otázkou, zda nemá povinnost předmětnými informacemi disponovat. Na
základě výše popsaného šetření dospěl povinný subjekt k následujícím závěrům:
Ze správního řádu § 37 vyplývá, že podání správnímu orgánu je možno učinit písemně nebo ústně
do protokolu nebo v elektronické podobě a za dalších podmínek i za použití jiných technických
prostředků – zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití
podpisu – takové podání musí být do 5 dnů potvrzeno některým z prvních tří způsobů. Takovým
podáním se právní orgán zabývá, případně pomůže žadateli s odstraněním nedostatků, aby se
podáním mohl zabývat. K žádnému takovému podání nedošlo. Sdělení jakýchkoliv informací
telefonicky není správní orgán povinen považovat za podání ve smyslu správního řádu. V takovém
případě správní orgán s žadatelem komunikuje, snaží se mu poskytnout všechny potřebné
informace proto, aby mohl učinit řádné podání, ale jestli tak následně žadatel učiní, to je již na jeho
vůli vyvolat adekvátní reakci správního orgánu. Bez řádného podání není správní orgán povinen se
věcí zabývat.
Nic ale nebrání tomu, aby se telefonickým podnětem zabývaly orgány města jako
soukromoprávního subjektu, což se evidentně stalo v tomto případě, kdy starosta seznámil
s poskytnutou informací zastupitelstvo města, aby se zastupitelé mohli zamyslet nad tím, jestli má
město Manětín na stavu tohoto mostu nějaký zájem.
Z výše uvedeného správní orgán dospěl k závěru, že není povinen požadovanými informacemi
disponovat.
Ve zbývajícím obsahu žádosti se povinný subjekt snažil jednotlivě dle jednotlivých bodů popsat
konkrétní důvody odmítnutí poskytnutí jednotlivých požadovaných informací a současně
v maximálním rozsahu poskytnout požadované informace k dané problematice.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání na základě ustanovení § 16 a § 20 odst. 4 InfZ. Odvolací
lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání lze podat u MěÚ Manětín a rozhoduje o
něm Krajský úřad Plzeňského kraje.
Digitálně podepsal

Ing. Eva
Vaňková

Ing. Eva Vaňková
Datum: 2020.07.03
08:21:51 +02'00'

Ing. Eva Vaňková
tajemnice
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Eva Vaňková
Od:
Odesláno:
Komu:
Kopie:
Předmět:
Přílohy:

5. května 2020 10:09
starosta@manetin.cz; posta@manetin.cz
vjanouskovcova@manetin.cz; jburda@manetin.cz
RE: RE: Cesta do Vysočan
SAM_6736.JPG; SAM_6737.JPG

Pane starosto,
děkuji za odpověď. Pravděpodobně si stále nerozumíme. Účelová komunikace je na pozemku města p.č. 552/2 k.ú.
Vysočany. Tak jí máte i zanesenou v pasportu komunikací. Tu si udržujte jak chcete. To že je nesjízdná a zarostlá
neznamená, že si máme nechat líbit zavážet kamením náš lesní pozemek. Ať si dotyčný upravuje tuto vaší cestu,
souhlas města k tomu, dle Vašeho vyjádření nepotřebuje. K zásahu do našeho pozemku náš souhlas potřebuje.
Nechceme opakovat situaci, kdy se začala v této lokalitě dělat nová cesta napříč naší loukou. Tehdy jste také
nezasáhl, pouze jsme od Vás obdrželi náležitou radu, jako nyní.
Dnešní situace je taková, že zbytkem zcela nevhodného kulatého kamene, byl po datu 18.4.2020, kdy jsem Vám věc
oznámil, zavezen zčásti na začátku i lesní pozemek Města.
Pokud se na cestu pojedete podívat, zjistíte, že po vysypání zbývajícího kulatého kamení, protože bylo třeba se
rychle zbavit hromady kamenů na louce, je nyní cesta nesjízdná. Kamení se vymačkává do stran, hrne se všude a
tvoří koleje s povalujícími se velkými kameny. Koleje budou zanedlouho hodně hluboké, protože kamene bylo hodně
a ten kdo ho navezl se jej potřeboval zbavit. Dříve se po cestě dalo jezdit běžným osobním autem. Dnes po
"odborném" zásahu již ne. Začne se jezdit více do strany po lesních pozemcích a kameny, které budou překážet v
jízdě se začnou házet do lesa.
Bude vhodné, abyste místo navštívil co nejdříve, abyste viděl skutečný stav, dřív než někdo začne po avízu tento stav
upravovat.
Děkujeme za radu, abychom se obrátili na soud. Pro podání žaloby na zásah do občanských práv a nařízení
odstranění kamene potřebujeme vědět, kdo nám lesní pozemek bez našeho souhlasu a vědomí zasypal. Proto to
zjišťujeme. Také zjišťujeme, zda a jak se v tom angažovalo město. Předpokládám, že vzhledem ke stavu sjízdnosti
cesty bude v zájmu města najít autora takové úpravy a přimět ho k nápravě. Předpokládám, že jako řádný hospodář
s majetkem města pro to učiníte maximum, abyste jej nalezl, přiměl k nápravě a při té příležitosti mu vysvětlil, že
cesta města, kterou má zvelebovat, vede jinudy.
Bohužel, jak je z celospolečenské situace zřejmé, úřední osoby nechtějí nic rozhodovat, s každým chtějí být zadobře
a proto každého hned posílají k soudu. Soudy jsou přetížené a občané jsou nuceni podávat žaloby na kdejaké
maličkosti, protože úřady nechtějí, nebo nemají odborné schopnosti o běžných věcech rozhodnout.
Ráznost, rozhodnost a autorita konšelů z dob minulých už je bohužel dávno pryč.
Jen Vás chci ještě upozornit, že cesta z Vysočan do údolí je jedinou cestou do údolí bez brodu v okamžiku, pokud by
musel být omezen nebo zcela zastaven provoz na mostu přes Střelu. Proto asi bude potřebné, aby město situaci s
cestou řešilo.
Potřebujeme ještě od Vás jasně vědět, zda město Manětín má zájem a chce řešit majetkoprávní narovnání ve věci
cesty, nebo si město opraví svou cestu mimo náš lesní pozemek. Potřebujeme to vědět, abychom tomu přizpůsobili
naše další kroky.
Očekáváme od Vás odpověď, jak situaci hodláte dále řešit.
Děkuji
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---------- Původní e-mail ---------Od: Mgr. Josef Gilbert Matuška <jmatuska@manetin.cz>
Datum: 4. 5. 2020 14:12:15
Předmět: RE: RE: Cesta do Vysočan
Vážený pane

V reakci na Váš e-mail Vám sděluji:
Oprava předmětné účelové pozemní komunikace probíhá bez vědomí města Manětín. Město Manětín
k této činnosti nedávalo žádný souhlas. Město Manětín nemá s tím, že někdo na své náklady udržuje
sjízdnost účelové pozemní komunikace žádný problém.
Státním orgánem, který je věcně příslušným se zabývat účelovými pozemními komunikacemi je podle
§ 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, úřad obce
s rozšířenou působností, tedy MÚ Kralovice. Občansko-právními zásahy se zase zabývají obecné soudy
České republiky.
S ohledem na výše uvedené se předmětnou věcí nebudeme zabývat.

S pozdravem

Mgr. Josef Gilbert Matuška
starosta

-------------------------------------

Město Manětín
Manětín 89
331 62 Manětín

IČ: 002 58 091
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tel.: 373 392 217, 608 024 578
email: jmatuska@manetin.cz

Navštivte webové stránky našeho města.
www.manetin.cz

Sent: Sunday, April 26, 2020 11:11 AM
To: starosta@manetin.cz; vjanouskovcova@manetin.cz; jburda@manetin.cz
Subject: Fwd: RE: Cesta do Vysočan

Pane starosto, paní místostarostko, pane místostarosto,

doposud jsem o Vás neobdržel žádnou odpověď na můj e-mail ze dne 21.4.2020 ohledně cesty do
Vysočan. Ani sdělení, zda se věcí budete zabývat, zda máte vůbec zájem věc řešit a vyřešit.
Potřebuji znát Vaší odpověď, abychom se ve věci mohli dále zařídit. Doposud jste mi na můj mail
nesdělili nic. Sleduji, že z Vaší strany na řešení pravděpodobně zájem není, nebo se jedná z nějakých
důvodů o zamlžovací a vyčkávací taktiku.
Předem děkuji za brzkou odpověď, abychom mohli dále postupovat a pohnuli se z místa.

---------- Původní e-mail ---------3

Komu: Mgr. Josef Gilbert Matuška <jmatuska@manetin.cz>
Datum: 21. 4. 2020 10:46:39
Předmět: RE: Cesta do Vysočan
Dobrý den,

děkuji za informaci.
Nesdělil jste mi podstatnou a zásadní informaci. Zda tato činnost je prováděna se
souhlasem a vědomím města a zda je Vám známo, kdo jí provádí. Nesdělil jste mi,
zda a jak se situací bude město zabývat, abychom situaci mohli nějak společně
vyřešit, jelikož se nás zásadně týká.
Jestliže jste ani vy a ani my k této činnosti nedávali souhlas, v tuto chvíli se jedná o
nepovolené úpravy obecní cesty a zavážení našeho lesního pozemku kamením. A to
je potřeba řešit.
Předpokládám, že jako starosta obce budete mít sám zájem vědět, kdo a proč dělá
takové stavební úpravy na městské cestě a kdo při tom zasahuje do cizího, pokud to
již ze svých zjištění nevíte. A pokud jste k věci dávali souhlas, tak proč i k činnosti na
našem pozemku.
Pro Vás jako město a pro nás jako vlastníky je toto zásadní věc a potřebujeme se
dohodnout na tom, abychom případně tento stav legalizovali a majetkově dali do
pořádku. Situace je Vám určitě známá z pasportizace cest.

Z Vašeho vyjádření a z včerejšího telefonického rozhovoru jsem nabyl dojmu, že se
věcí vůbec nechcete zabývat, natož něco v této věci řešit. Bohužel. Strohé oznámení
"my nic" v této situaci je hodně málo.
Očekávám, že se mi někdo z MÚ Manětín ozve, nebo mi sdělíte na koho se mám
obrátit, abychom situaci smysluplně vyřešili.

---------- Původní e-mail ---------Od: Mgr. Josef Gilbert Matuška <jmatuska@manetin.cz>
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Datum: 21. 4. 2020 10:11:55
Předmět: RE: Cesta do Vysočan
Dobrý den,

Jak jsem slíbil, odpovídám na Váš email.

Město Manětín ve Vámi zmiňované lokalitě žádné práce neprovádí
ani v poslední době neprovádělo.

S pozdravem

Mgr. Josef Gilbert Matuška
starosta

-------------------------------------

Město Manětín
Manětín 89
331 62 Manětín

IČ: 002 58 091

tel.: 373 392 217, 608 024 578
email: jmatuska@manetin.cz

Navštivte webové stránky našeho města.
www.manetin.cz
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Sent: Saturday, April 18, 2020 6:17 PM
To: starosta@manetin.cz
Subject: Cesta do Vysočan

Dobrý den pane starosto,

potřebujeme se vás zeptat. Město Manětín opravuje cestu z
Čoubova Mlýna do Vysočan? Předpokládáme, že pokud se to týká
cesty, je to akce města. Ptám se proto, že se zaváží kamení na cestu
na našem lesním pozemku p.č. 522/1 k.ú. Vysočany. Nikdo nám
nedal vědět, natož aby nás někdo oslovil, že by chtěl tuto věc
ohledně cesty s námi řešit. Určitě víte, že cesta do Vysočan nevede
původní cestou města, ale přes náš pozemek.
Očekáváme, že se mi ozvete, abychom věc vyřešili.
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