
zÁpls
ze7. zasedáni zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 5. záňi 2019 od 19 h
v kanceláři Obecního úřadu ve Velké Chyšce

Přítomni: Ing. M. Drs, T. Korba, J.Zeman,S. Princ, Z. ŠtOpanek, R. Bártů, Bc. M. Kosová,
J. Mička, Mgr. M. Kratochvílová

Program:
l. Zahé4eni, volba ověřovatelů zátpisu, schválení programu.
2. Stanislav Pruša email 9.7 .2019 Obecní kanalízace.
3. Dohoda o změně hranic obcí: Velká Chyška- Pacov.
4. Projekt,,Splašková kanalizace a ČOV Velká Chyška".
5. Koupě budovy bývalé Jednoty.
6. Zámér směny nemovitostí v obci Velká Chyška.
7. Různé.

t.Zasedéni zahé4i| a řídil starosta obce Ing. Martin Drs. Konstatoval, že jednáníje přítomno 9
členů zastupitelstva obce a je tedy usnášeníschopné. Byl schválen program zasedání,
ověřovateli zápisu byli pověřeni Josef Zeman a Tomáš Korba, zapisovatelkou Bc. Marta
Kosová, a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 9, proti 0, zdržel se 0.

2. Starosta obce seznámil přítomné s obsahem e-mailového vyjádření Stanislava Pruši ze dne
9. července 2019.
Starosta obce společně se zastupiteli obce po projednání tohoto e-mailu připravili odpověď
v tomto znéni;

,,Dne 9. července 2019 obďržela obec Velká Chyška Vaši žádost podle zákona é. 10611999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, o poskytnutí informací, Obecní úřad Velká Chyška poskytuje následující informace dle
qýše uvedeného zákona, Jedná se o doplňující dotazy, které byly dotazovatelem již položeny dne 18. července

20l8.
Na výše uvedené dotazy byly odeslány odpovědi vdopisech ě. j. 1l08l20l8 a 110912018 sdostatečným
vysvětlením včetně požadovaného odůvodnění.
Na základě dopisu ze dne 9. července 2019 je odpovězeno takto:

l. Po Vaší poslední odpovědi na můj dopis (Vaše číslo jednací l/09/20l8) jsem rozmýšle|, zďamá smysl v
komunikaci pokračovat, protože na jasně formulované otilzky odpovídáte pouze slovem NE a přitom

není vůbec zíejmé,na jaký dotaz vlastně odpovídáte a co tím vlastně myslíte. Pod očíslovanými body v
mém dopisu bylo totiž vzneseno několik souvisejících dotazů a Vyjste si asi z daného bodu vybral vždy
jeden a ani jste nesdělil, na kteqý slovem NE odpovídáte.

a. Odpověď: Odpovědi jsou dány k příslušnému dotazu v rámci bodu, na který jste požadoval

odpověď. Číslování odpovědí je převzato z číslování Vašich dotazi. Zárovel si dovolíme
upozornit na skutečnost, že odpovědi ne vyplývaji zjeďnáni zastupitelstva obce Velká Chyška
přesně tak, jak bylo v původních dotazech požadováno projednání v zastupitelstvu obce Velká
Chyška,

2. Ve Vaší poslední odpovědi (dle zákona již v prodlení) jste mi rovněž sdělil, že obci Velká Chyška v
souvislosti s odpověďmi na mé dotazy vznikají finanční náklady, aniž byste uvedl důvod proč a za co



vla§tně mám zaplaíit Sdělil jste mi, že mám nojdříve zaplaíit 500 Kč na účot obce a pak toprve zaěneíe

připravovat odpovědi namé dotazy. Toto Vaše konání považuji za porušování Listiny záklaďnichpráv a

svobod (Ústavní zákon č. 211993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 16211998 Sb.) a Zákona o

svobodném přístupu k informacím č, 10611999 Sb, a žéÁám Vás a zastupitelstvo Vaší obce, abyste

ustoupili od tohoto protiprávního jednání. Abych měl jistotu, že se skutečně protiprávního jednání

dopouštíte, tak jsem ďanou záležitost konzultoval i s právníkem a ten mi jako důkaz předložil
roáodnutí Ústavního soudu z poslední doby (nález Ústavního soudu sp. zn. t. ÚS 1083/16), ktery řešil
obdobnou záležitost (ve stručnosti: Ústavní soud dospěl k závéru, že Obec jako územně samosprávný
celek zvláště tistavně. zaruěené právo na zaplaceni náhrady vyhledávání a poskytování informací
občanům nemá).

a. Odpověď: Obecní uřad Velká Chyška zpracoval odpovědi v zákonné lhůtě na Vaše dotazy
přesně dle citace položených dotazů v co možná nejkatší časové lhůtě a odpovědi jsou

uvedeny v dokumentech l/08/2018, Dokument ll09l2018je doklad o snaze danou záležitost a
problematiku.řešit, neboť se jedná o další doplnění po uskutečněných jednáních zastupitelstva
obce Velká Chyška. Dále se obecní úřad Velká Chyška domnívá z charakteru položených

dotazů a qýše uváděného, že protiprávně nejedná i přes skutečnost citace nillezu Ústavního
soudu sp. Zn. I. ÚS 1083/16, který se týká zce|a jiné problematiky včetně samotných
zapojených subjektů. Zcitace Ústavního soudu zcela jednoznačně nevyplývá, že Obec jako

územně samosprávný celek zvláště ústavně zaručené právo na zaplacení nábrady na

vyhledávání a poskytování informací občanům nemá.

b. Výše úhrady v částce 500 Kč činí náklady na zpracování fotokopií dokumentů, které se týkají
kanalizace, jejího přebudováni a qýstavby přečerpávací stanice, která je ve Vašich dotazech
zmiňována. Tyto dokumenty jsme považovali za ďlůležité a potvrzující úmysl obec Velká
Chyška postupně upravit kanalizačni systém obce. Dále se jedná i o dokumenty fýkající se
komplexní pcizemkové úpravy v obci Velká Chyška a s tím související pozemky, které jsou

důležité pro zámér obce v tématice čištění a odvádění odpadních vod.

Musím opět konstatovat, že Vaše odpovědi na mé dotazy jsou v prodlení a považuji je za nedostatečné,

protože nejsou vůbec konkrétni. ŽaaamVás tedy, abyste mi namé ďoíazy řádně odpověděl v co možná
nejkratší době a učinil taková opaření, kterázamezl dalšímu znehodnocování mého majetku.

a. Odpověď: Obecní úřad Velká Chyška informace řádně zpracovala přesně dle položených

dotazů dotazovatele v dokumentech 1/08/2018 a |10912018.

b. Dále Obecní úřad Velká Chyška zpracoval informace a odpovědi navazujici na jednání

zastupitelstva obce Velká Chyška ě, 33 a č. 34, přičemž Vo informace jsou zaslány
dotazovateli jako doplnění dopisu ll08l2018, čímž se snaží Obecn1 iftaď Velká Chyška
maximálně vyjít vsťíc dotazovateli.

Upozorňuji na skutečnost, že jste nesplnili termín pro odstranění černé stavby (výpustě obecní
kanalizace) z mého pozemku. Také jste dosud nezakryli mŤiže kanáloqých vpustí umístěných na okraji
nezpevněné cesty nacházející se na pozemku č. 1658/l a díky tomu se můj pozemek stále zanáší
splavovanou zeminou z okolních polí a dané komunikace.

a. Odpověď: Obecní úřad Velká Chyška nemá informace o existenci jakéhokoliv termínu pro

odstraňování staveb. Obecní úřad Velká Chyška dále nemá informace o tom, že by mělo

ďochánet k poškozování soukromých pozemků splavovanou zeminou ze soukromých
pozemků, s čimž samozřejmě Obecní rtřad Velká Chyška nemůže téměř nic dělat.

Na závěr chci obec Velká Chyška znovu vyzvat k tomu, aby mi již začala platit (i zpětně) náhradl za
využívání mých pozemků s parcelním číslem 95ll5 a 95l/24, které vyržívá v souvislosti s obecní
kanalizaci. Podle zákona č.25412001 Sb. (vodní zákon) mám právo na náhradu jako vlastník pozemku,

který na svém pozemku strpí vodní dílo (§ 59a).

a. Odpověď: Na tento odstavec je již odpovězeno v rámci dokumentů 1108/2018 all09D0l8."

Zastupitelé obce Velká Chyška tuto odpověď schvalujo, a to s výsledkem hlasování: počet
hlasů pro 9, proti 0, zdržel se 0.

4.

5.



3. Starosta obce předložil návrh Dohody o změně Tun,:,ob,í 
uzavíenou mezi obcí Velká

chyška a Městem pacovem provedená u,ra^"rkomplexních pozemkových úprav v k,ú, velká

Chyška a k.ú. no.rotoui.", 
,která 

," týki;;;ciy o,szrs ha. Zastupitelé obce Velká Chyška

uzavření této dohody schvalujío a to s ňr.'Jt.á hhsovaní: počet ňasů pro 9, Proti 0, z&Žel

se 0.

4. Zasb,lpitelstvo obce diskutovalo aktuální stav proje\tu ,§plašková kanalizace a Čov Velká

Chyškď.. Starosta "ú.. 
pr.ar ozrt pun zŇstái .;ea"úivých přípojek na. 

1uto 
kanalizací,

Zastupitelstvo_ou"Jiu"Ň. ruolai schůÁ se všemi občany, Úy-.. k Projektu ,,SPlaŠková

kana'ízacea CoV Velká Chyškď, u r.iorn"to planu zakreslání jódnotlivých PříPojek ryhJi
vyjádřit a připomiŇovat. Starosta obce do měsíce stanoví termínichŮzkY. Aktuální Projekt je

k nahlédnutí na obecním uřadě velká órrvstu a doporučujeme občanům této příležitosti ve

vlastním zt4muvyužít.

5. Co se týká koupě budovy bývale_Jednoty, je potřeba upřesnit výměru pozemku p,č, 43

v k.ú. Velká Chyška, kdy Jednota Coop {rraí,'i"vlastni 52i m2,ovšem dle LV jeto 42m2,

Starosta obce požáda1 prodávajícího, 
-*' 

úi" neshodu výměr vysvětlil, Do této doby se

uS."trry krokyipojené s koupí budo_vy a pozemků pozastavují,

zártwit.rrtvó oŮcá nazámérukoupě nic nemění,

6. Zastupítelé obce souhlasí se zveřejně ním zámérusměny nemovitostí v obci Velká Chyška,

k.ú. Velká Chyška
a to p.č. 455l4o vetit<osti 7057 fiÝ lesní pozemek dle geometrického planu 354_30002l20t9,

aosua ve vlastnictví obce Velká Chyška,

za pozemky ut.t. v"ttá Chyšká iZv sgo o velikosti 5757 Ň orná půda a p,č, 7|411 o

velikosti 1185 mr lesní pozemek, a to , uYrt.at.. hlasování: Počet hlasů Pro 9' Proti 0' zdtžel

se 0.

Zapsa?a;Bc. Marta Kosová, dne 5, zeňi20l9 v 20,30 h,

Ověřovatelé zápisu: Josef Zeman

í§$
kffi;


