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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Městskému úřadu v Klimkovicích byla dne 3. 4. 2018 doručena Vaše žádost podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č.j.
1038/2018-TAJ ve věci údajného opakovaného obtěžování vlastníků pozemku parc.č. 858/1 v k.ú.
Klimkovice neodůvodněnými, právně vadnými a diskriminujícími postupy města Klimkovice v rámci
využívání předmětného pozemku vlastníky. V žádost žádáte o poskytnutí níže uvedených informací:
1. Kteří úředníci města Klimkovice identifikovaní jménem, příjmením a pracovním a funkčním
zařazením v orgánech města, prováděli dne 26. 3. 2018 místní šetření na pozemku parc. č.
858/1 v k.ú. Klimkovice a na základě jakého podnětu?
2. Zda, a pokud ano kdy a jakým způsobem byli vlastníci pozemku parc. č. 858/1 v k.ú.
Klimkovice vyrozuměni Městem Klimkovice o tom, že dne 26.3.2018 proběhne místní
šetření na pozemku parc. č. 858/1 v k.ú. Klimkovice úředníky města?
3. Obdrželo Město Klimkovice souhlas vlastníků pozemku parc. č. 858/1 v k.ú. Klimkovice
ke vstupu na pozemek za účelem místního šetření prováděného dne 26.3.2018?
4. Pokud je odpověď na předchozí otázku záporná, na základě jakého oprávnění byl
vstup bez souhlasu vlastníků realizován za situace, kdy Město Klimkovice ani žádný
z jeho zaměstnanců nemá k pozemku parc. č. 858/1 zřízeno jakékoliv věcné právo?
5. Byla v souvislosti s místním šetřením konaným dne 26.3.2018 na pozemku parc. č.
858/1 v k.ú. Klimkovice pořizována pro potřeby Města Klimkovice fotografická
dokumentace majetku třetích osob či třetích osob?
6. Pokud je odpověď na předchozí otázku kladná, žádám o poskytnutí takto pořízených
fotografií v elektronické podobě.
7. Pokud je odpověď na otázku č. 5 kladná, zajistilo si Město Klimkovice souhlas
vlastníků pozemku parc. č. 858/1 v k.ú. Klimkovice k pořízení této fotodokumentace
osob či majetku? Jaká opatření Město Klimkovice učinila v souvislosti s pořízenou
fotodokumentací za účelem dodržení zákona č. 101/2000 Sb. a které osoby mají
k pořízené fotodokumentaci přístup?
8. Jaký byl Městem Klimkovice stanoven v souladu s § 5 odst. 1 písm. a) zákona č.
101/2000 Sb. účel, k němuž mají být údaje týkající je majetku třetích osob
zpracovány?

9. Kolik stížností či jiných podnětů k prošetření podalo Město Klimkovice v souvislosti
s užíváním pozemku parc. č. 858/1 v k.ú. Klimkovice stavebnímu úřadu Města Bílovec
v letech 2015-2018? Jak bylo stavebním úřadem o těchto stížnostech či jiných podnětech
Města Klimkovice rozhodnuto, případně pokud bylo Město Klimkovice informováno o
výsledku prošetření těchto stížností či podnětů bez vydání rozhodnutí, jaký byl výsledek
prověření stížností či jiných podnětů?
K Vámi požadovaným informacím sdělujeme následující:
K bodu č. 1:
Místní šetření prováděli: Ing. Pavla Vavrošová, tajemnice MěÚ Klimkovice a Ing. Václav Šimíček,
vedoucí hospodářsko-technického odboru MěÚ Klimkovice. Podnětem k provedení místního šetření
byla kontrola vůle Rady města Klimkovic vyjádřena v následujících usneseních:
9.7.2015 pod č. 25/441.1: Rada města pověřuje místostarostu jednáním s majitelem pozemku
parc. č. 858/1 v k.ú. Klimkovice k zajištění trvalého průchodu od ul. 9. května na ul. Polní
14.1.2015 pod č. 42/699.2: Rada města ukládá hospodářsko-technickému odboru MěÚ
- ve spolupráci s příslušníky Obecní policie Vřesina vykonávajícími službu v Klimkovicích
kontrolovat, zda nedošlo k trvalému zaplocení průchodu po pozemku parc. č. 858/1
v k. ú. Klimkovice mezi ul. Polní a 9. května
29.9.2016 pod č. 59/1055.1: Rada města souhlasí s umístěním stavby oplocení pozemku parc. č.
858/10 k. ú. Klimkovice dle žádosti manželů Ing. Michaely a JUDr. Martina Grobelných,
Vdovská 643/20, Muglinov. 712 00 Ostrava ze dne 14. 9. 2016 a předloženého výkresu
projektové dokumentace zpracované Ing. Ondřejem Bojkem z července 2016, a to s tím,
že navržené řešení respektuje volný průchod z ul. 9. května na ul. Polní
15.3.2017 pod č. 69/1334.1: Rada města ve věci dočasné stavby oplocení
bere na vědomí
• informaci o započetí užívání novostavby RD na pozemku parc. č. 858/12 v k. ú.
Klimkovice a tím povinnost odstranění dočasné stavby oplocení na pozemku parc. č.
858/1 v k. ú. Klimkovice.
ukládá
• HTO podat na odbor výstavby MěÚ Bílovec upozornění na nesplnění povinnosti
stavebníka RD na pozemku parc. č. 858/12 při odstraňování dočasné stavby
oplocení na pozemku parc. č. 858/1 a tím bránění průchodu po tomto pozemku
K bodu 2:
Vzhledem k tomu, že šetření bylo prováděnou pouze vizuální kontrolou z veřejného prostranství bez
nutnosti vstupu na oplocený pozemek vlastníka, máme za to, že vyrozumění vlastníků pozemku
858/1 nebylo nutné.
K bodu 3:
Viz odpověď k bodu 2.
K bodu 4:
Pracovníci Městského úřadu Klimkovice vstoupili pouze na tu část pozemku parc.č. 858/1 v k.ú.
Klimkovice, která vykazuje znaky veřejného prostranství dle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
K bodu č. 5:
Byla pořízena mobilem fotografie kontejnerů s tújemi, která byla v mobilu předložena k nahlédnutí
pracovníkům Městského úřadu Bílovci (stavebního úřadu) k zodpovězení otázky, zda tyto kontejnery
jsou oplocením či nikoliv.
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K bodu č. 6:
Fotografie byla po zhlédnutí pracovníky stavebního úřadu z mobilu smazána, není nikde uchovávána
ani nebyla nikomu předána.
K bodu č. 7:
Vzhledem k tomu, že žádné osoby na fotografii zachyceny nebyly, zákon 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů se neuplatňuje.
K bodu č. 8:
Viz odpovědi k bodu č. 5 a č. 7.
K bodu č. 9:
Město Klimkovice podalo stavebnímu úřadu jeden podnět na základě rozhodnutí rady města, a to
dne 20.3.2017 – upozornění na nesplnění povinnosti stavebníka RD na pozemku parc.č. 858/12 v k.ú.
Klimkovice spočívající v tom, že vlastníci RD neodstranili mobilní oplocení pozemku parc.č. 858/1
v k.ú. Klimkovice, které zde mělo být po dobu stavby a bylo již započato s užíváním stavby. Městský
úřad v Bílovci zaslal sdělení, že bude na místě samém provedena kontrolní prohlídka stavby a
následně bude postupováno dle platných právních předpisů. Další sdělení ani informaci město
Klimkovice od stavebního úřadu neobdrželo.

Ing. Pavla Vavrošová
tajemnice MěÚ Klimkovice

