
Obecní úřad Narysov
Narysov čp.76
261 01 Příbram

12.7.2022

Věc: Žádost o poskytnutiinformace podle zákona č. 106/1999 Sb., žádost o poskytnutífotokopň
smluv uzavřených p. Vlastou Petýrkovou:

Žadatel:

V souladu se zákonem Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších přepisů, se na Vás obracím se žádosti o poskytnutí fotokopii nás|edujÍcÍch smluv
uzavřených p. Vlastou pětýrkovou:

l) Smlouva o smlouvě budoucí o zřizenI věcného břemene a dohodu o urrústění stavby
IP-12-6019325/VB/1 NARYSOV na poz.par.Č. 76/1a par.č. 77 v k.ú. Narysov NN pro
par.Č. 80/1.

2) Smlouva o zřízenI věcného břemene - služebnosti lP-12-6019325/1 NARYSOV na
poz.par.č. 76/1a par.č. 77 v k.ú. Narysov NN pro par.č. 80/1.

3) Smlouva o zřizení věcného břemene - služebnosti s ČEZ IE-12-6009152/1 NARYSOV.
4) Smlouva o smlouvě budoucí o zřIzenI služebnosti ke stavbě - Vodovod Narysov -

vodojem s ATS, intenzifikace UV .
5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1004C21/16.
6) Smlouva o zřízeni věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na parc.č. 138 a

277/13.



Obec Narysov
Narysov č. 76
261 01 Příbram

Narysov 28, července 2022

Váš dopis č.j.:
Ze dne: 15. 7. 2022
Spisová zn. č.:
Naše č.j.: NA 2022/276

Vyřizuje: místostarosta

W

Věc: Odpověď' na Zádost o poskytnuti informace dle zák.106/199 sb.

Na základě Vámi podané žádosti o informace zasíláme požadované kopie smluv,
s výjimkou dokumentu, požadovaného v bodě 2.

S pozdravem.
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1etrju,as

mistostarosta

Přílohy:
Kopie Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízeni' věcného břemene /P-12-6019325NB/1Natysov
Kopie Smlouvy o zřlzenl věcného břemene 1E-12-6009152/1 Naíysov
Kopie Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízeni věcného břemene ke stavbě Vodovod Narysov- vodojem

s ATS, intenzifikace UV
Kopie Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1004C21/16
Kopie Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sItě parč. č. 138 a 277/13 v k.ú.

Narysov

mobil: 602309686
ID DS: z5rbyug
e-mail: obec@narp'sov.cz
web: www.naiysov. cz

IČ: 00662895
bankovní spojeni:
KB a.s., pobočka Příbram
Č. ú: 46025211/0100
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Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
inženýrské sItě

ČI. I.
Smluvní strany

Obec Narysov se sídlem Narysov 76, 261 01 Příbram 1, zastoupená Vlastou Petýrkovou,
starostkou
ĹČ: 00662895
na straně oprávněného

a

ČI. ll.
Vlastnické vztahy

Povinní prohlašují, že mají ve společném jmění manželů
m.j. pozemek parc. č. 277/13 orná půda v obci i k.ú. Narysov. Tato nemovitost je zapsána ve
veTejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
Příbram na listu vlastnictvi č. 35 pro obec i k.ú. Narysov.
Povinní prohlašuji, že mají ve společném jmění manželů
m.j. pozemek parč. č. 138 zahrada v obci i k.ú. Narysov. Tato nemovitost je zapsána ve veřejném
seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj. Katastrální pracoviště Příbram na
listu vlastnictví č. 43 pro obec i k.ú. Narysov.
Povinní dále prohlašuji, že jejich možnost disponovat s označeným nemovitým majetkem není žádným
způsobem omezena.
Geometrickým plánem č. 322-302/2019 vyhotoveným Štěpánkou Volnou, Příbram Ill - 71 byl zaměřen
vodovodní řad umístěný v pozemcích parc.č. 138 a 277/13, obojí v k.ú. Narysov.
Tento geometrický plán byl ověřen Ing. Marií Koštovou dne 29.11.2020 pod číslem 238/2019 a
odsouhlasen Katastrálním úřadem pro Stč.kraj, Katastrálni pracoviště Příbram pod číslem PGP-
2329/2019-211 dne 12.12.2019.

ČI. III.
Předmět smlouvy

Povinni zřizuji touto smlouvou služebnost inženýrské sItě, spočÍvajÍcÍ v umístění vodovodního řadu,
jeho zřízeni a provozování, včetně práva vstupu a vjezdu na dotčené pozemky v souvislosti
s provozováním, kontrolou, údržbou, opravami, úpravami, rekonstrukci a likvidaci vodovodního řadu.
Služebnost inženýrské sítě je zřizována v rozsahu geometrického plánu číslo 322/-302/2019, který je
citován v ČI. ll. této smlouvy.



Věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě zřizuji povinní ve progpěch Obce Narysov, která
uvedenou služebnost přijímá.
Věcné břemeno-služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou.
Věcné břemeno-služebnost inženýrské sitě se zřizuje bezúplatně.
Veškerá práva a povinnosti vyplývajicí ze zřízených služebnostI jsou upravena v souladu
s příslušnými ustanoveními z.č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

ČI. V.

Učastníci této smlouvy berou na
vkladem do katastru nemovitostí
Příbram.

Ostatní ujednání
vědomi, že ke vzniku služebnosti inženýrské sítě dojde až jejím

u Katastrálního úřadu pro středočeský kraj, Katastrálni pracoviště

Návrh na vklad je oprávněn předložit katastrálnímu úřadu oprávněný.
V případě, že příslušný katastrální úřad vyzve navrhovatele k odstraněni nedostatků návrhu na vklad
práva služebnosti dle této smlouvy, zavazuji se obě smluvní strany ve lhůtě stanovené katastrálním
úřadem tyto nedostatky odstranit.
V případě, že příslušný katastrálni úřad návrh vkladu práva ze služebností, které jsou předmětem této
smlouvy zamítne nebo zastaví řízení, zavazuji se obě smluvní strany neodkladně odstranit
nedostatky, pro které byl návrh zamítnut nebo zastaveno řízení o povolení tohoto vkladu a podat nový
návrh na povolení vkladu práva dle této smlouvy.

ČI. VI.
Závěrečňá ustanoveni

Účastnici shodně prohlašuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni
a za nápadně nevýhodných podmínek.
Smlouva je sepsána v šesti (6) vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každý z účastníků této
smlouvy a jedno bude předáno s návrhem na vklad služebnosti do katastru nemovitosti u
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram.
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Vlasta Petýrková
starostka
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Ing. jiří Ptáček
starosta



Obec Narysov
Narysov č. 76
261 01 Příbram

Váš dopis č.j.:
Ze dne:
Spisová zn. č.:
Naše č.j.: NA2022/275

vyřizuje: místostarosta

Narysov 28. července 2022

ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Narysov, příslušný k rozhodování podle § 2 zákona Č.106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodl

ve věci žádosti o poskytnuti informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., kterou podal dne

podle ustanovení § 15, § 3) a § 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s příslušnými
ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

takto:

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou podal dne 15. 7. 2022

se

částečně odmítá,

s tím, že Obecní úřad Narysov odmítá:

2) vyhotovení a zaslání Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
lP-12-6019325/1 Narysov na pozemku parc. č. 76/1 a parč. č. 77 v k.ú. Narysov NN
pro parč. č. 80/1 v k.ú. Narysov (č/s/ovánl dle původní žádosti)

Odůvodnění:

Písemnou žádostí o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou podal dne 15. 7. 2022

Žadatel požaduje

mobil: 602309686
ID DS: z5rbyug
e-mail: obec@narysov.cz
web: www.narVsov.cz

lČ: 00662895
bankovní spojeni:
KB a.s., pobočka Příbram
Č. ú: 46025211/0100
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2) vyhotovení a zasláni Smlouvy o zřízení věcného břemene — služebnosti
lP-12-6019325/1 Narysov na pozemku parč. č. 76/1 a parč. č. 77 v k.ú. Narysov NN
pro parč. č. 80/1 v k.ú. Narysov

Informace nebyla poskytnuta v souladu s § 15, odst1 zákona 106/1999 Sb. V platném
znění s dovoláním na §3, odst. 3 téhož zákona, neboť' požadovanou informací obecní
úřad nedisponuje.

Na základě zákona 106/1999 Sb podle kterého žádáte o informace, můžeme
poskytovat pouze informace, které máme k dispozici.

Z výše uvedeného důvodu Obecní úřad Narysov rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové
části tohoto rozhodnutí.

Ostatní požadované informace výše uvedené žádosti poskytl Obecní úřad Narysov žadateli
a doručil takto

body 1, 3, 4, 5 a 6 prostřednictvím České pošty dne ... 1.Á,..f. Á9'LĽ

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí
ke Krajskému úřadu jihočeského kraje, a to podáním u Obecního úřadu Narysov.
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Ing. Petr juras
Fo/>W
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