
Obecní úřad Narysov
Narysov Cp. 76
261 01 Příbram

Dne 22.6.2022

Věc: Žádost o poskytnuti informace podle zákona č. 106/1999 Sb., - žádost o upřesnění
informace poskytnuté v odpovědi ze dne 13.6.2022

Zádostize dne 18.5.2022 jsem žádala o poskytnutíinformace podle zákona č. 106/1999
Sb., ohledně dotazů uvedených vtéto žádosti pod bodem 1.-7., kdy žádám o upřesněni Vámi
poskytnuté informace k mé žádosti k niže uvedeným otázkám pod body 1. a 5., jak niže
uvedeno:

1. z jakého důvodu byla uzavřena smlouva o zřízenI služebnosti stezky a cesty ze dne
7.6.2021, č.j. V-5668/2021-21-2 mezi obcí Narysov jako povinným ze služebnosti a
oprávněnými ze služebnosti

kterou byla zřízena služebnost spočÍvajÍcÍv právu stezky
a cesty přes celý pozemek par.Č. 266/15 v k.ú. Narysov, který je ve vlastnictví obce
Narysov, ve prospěch vlastníků pozemků par.č. 217/1, 217/4, 217/5 a 266/3 v k.ú.
Narysov a všech následných vlastníků těchto pozemků.

Odpověď OÚ Narysov:
- na základě podané žádosti
- Smlouva o zřízenI služebnosti stezky a cest je v pravomoci starostky, jakožto orgánu
v přenesené působnosti státu, a tedy nepodléhá schváleni zastupitelstva obce.
Žádost o zpřesněni odpovědi

- z jakého důvodu došlo k uzavření shora uvedené smlouvy ze strany obce Narysov,
kterou uzavřela za obec starostka v pravomoci rady obce na základě podané žádosti

5. jakým způsobem je zajištěn přistup a příjezd obci Narysov přes pozemek parcelní číslo
266/15 v k.ú. Narysov na pozemky parcelní číslo 266/4 a parcelní číslo 268/16 v k.ú.
N arysov ve spo|uv|astnictvi

z veřejné mÍstnÍ komunikace ve vlastnictví obce
Narysov při zřizení služebnosti práva stezky a cesty pouze ve prospěch pozemků par.č.
217/2, 217/4, 217/5 a 266/3 v k.ú. Narysov a všech následných
vlastníků těchto pozemků, když pozemek par.č. 266/15 v k.ú. Narysov byl veřejně
přístupný a užíván spo|uv|astniky sousedních nemovitosti jako přístupová a příjezdová
cesta na pozemky v jejich spo|uv|astnictví od nepaměti.

Odpověď' OÚ Narysov:



-jak uvádíte v poslednívětě dotazu, přistup přes pozemek parce|nÍčÍs|o 266/15 v k.ú. Narysov
na pozemky sousedÍcÍ byl a je užíván všemi sousedícImi pozemky
Žádost o zpřesnění odpovědi'
-jakým způsobem je zajištěn přistup a příjezd obcí Narysov přes pozemek parcelní číslo

266/15 v k.ú. Narysov na pozemky parcelní číslo 266/4 a parcelní číslo 268/16 v k.ú. Narysov
ve spo|uv|astnictvi

z veřejné místní komunikace ve vlastnictví obce Narysov při zřIzenI služebnosti
práva stezky a cesty pouze ve prospěch pozemků par.č. 217/2, 217/4, 217/5 a 266/3 v k.ú.
Narysov manželů pohanových a všech následných vlastníků těchto pozemků, když pozemek
par.č. 266/15 v k.ú. Narysov byl veřejně přístupný a užíván spo|uv|astníky sousedních
nemovitostí jako přístupová a příjezdová cesta na pozemky v jejich spo|uv|astnictvi od
nepaměti, který byl a je, dle sdělení místostarosty obce Narysov Ing. Petra Jurase, užíván všemi
sousedÍcÍmi pozemky.

S pozdravem
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Váš dopis č.j.:        Narysov 21. července 2022 
Ze dne: 
Spisová zn. č.:  
Naše č.j.: NA2022/236/O 
 
Vyřizuje: místostarosta 

 
Věc:  Odpověď na Žádost o poskytnutí informace dle zák.106/199 sb.  
 

Na základě Vámi podané žádosti o upřesnění informací odpovídáme takto: 
 

  Z jakého důvodu došlo k uzavření uvedené smlouvy (V-5668/2021-21-2) mezi 

obcí Narysov, kterou uzavřela za obec starostka v pravomoci rady obce na 

základě podané žádosti
1. Jak již bylo uvedeno v předešlé žádosti, smlouva byla uzavřena na základě 

žádosti 
 Jakým způsobem jen zajištěn přístup a příjezd obcí Narysov přes pozemek 

parcelní číslo 26/5/15 v k.ú. Narysov na pozemky parcelní číslo 266/4 a parcelní 
číslo 268/16 v k.ú. Narysov ve spoluvlastnictví

z veřejné místní 
komunikace ve vlastnictví obce Narysov při zřízení služebnosti práva stezky 
a cesty pouze ve prospěch pozemků parcelní čísla 21/1, 217/4, 217/5 a 266/3 
v k.ú. Narysov a všech následných vlastníků těchto 
pozemků, když pozemek parcelní číslo 266/15 v k.ú. Narysov byl veřejně 
přístupný a užíván spoluvlastníky sousedních nemovitostí jako přístupová 
a příjezdová cesta na pozemky v jejich spolu vlastnictví od nepaměti, který byl 
a je, dle sdělení místostarosty obce Narysov Ing. Petra Jurase, užíván všemi 
sousedícími pozemky. 

1. Zde se nejedná o upřesnění žádosti, neboť text je totožný s dotazem, na který 
již bylo odpovězeno č.j.NA2022/206, tedy až na poslední dva řádky, kde zcela 
mylně mne uvádíte jako autora těch slov. Že tomu tak není, dokládám 
v příloze č.1 tohoto dokumentu 

2. V odpovědi je (s odkazem na vaše slova) uvedeno: 
Jak uvádíte v poslední větě dotazu, přístup přes pozemek parcelní číslo 
266/15 v k.ú. Narysov na pozemky sousedící byl a je užíván všemi 
sousedícími pozemky  
Nikoliv, že je tento pozemek využívám „jako přístupová a příjezdová cesta“ 
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3. V původní žádosti bylo uvedeno jméno které je nyní uvedeno 
jako prov. (předpokládám – provdané) Doufám, že tak nebylo 
učiněno s cílem klamat, či zmást úřad a proto bylo odpovězeno, jak bylo 
odpovězeno. 

4. Obec nemá povinnost zabezpečovat přístup na veškeré pozemky v jejím 
katastrálním území. 
 

Pro urychlení komunikace prosím sdělte, zda je možno vám odpovědi, či požadavky na 
úhradu nákladů apod. zaslat e-mailem, či IS DS. 
Děkuji 
 

S pozdravem. 

 

 

 

Ing. Petr Juras 

místostarosta 

mailto:obec@narysov.cz
http://www.narysov.cz/


kopie jako příloha č.1 k č.j. NA2022/236/O
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