
PODKLADY PRO ROZHODNUTÍ – UMÍTĚNÍ STAVBY MÍŠOVÁ 

 

3.3. 2011- ústní jednání 

Str. 1: 

P-1: je uvedený  v rozhodnutí 

P-2: je uvedený  v rozhodnutí 

P-3: není předmětem územního řízení 

P-4: viz pojem „asanace“ -  je rekonstrukce i demolice 

Str. 2:  je uvedeno v rozhodnutí 

27.4. 2011 - záznam 

je uvedeno v rozhodnutí 

4.5. 2011 - protokol 

je uvedeno v rozhodnutí 

16.5. 2011 – zaslání znaleckého posudku 

P-5:  6.6. 2011 byla Zdenka Míšová usnesením  č.j. ObÚ/Trš/SÚ/334/600/2010-Ch/přer.2 
vyzvána k doplnění podkladů k žádosti o umístění stavby, což v termínu do 30.1. 2012 
doložila. 

P-6: Zpráva Ing. Marka Kořenka – soudního znalce v oboru ekonomiky a stavebnictví, 
oceňování nemovitostí z 12.5. 2011- (bez uvedení čísla jednacího nebo jiné identifikace 
„Zprávy“) uvádí své úvahy a závěry o nepřípustnosti stavby dvou zábran Zdenky Míšové, 
aniž by uvedl oporu v zákoně, vyhláškách, či jiných normativních aktech. 

1.2. 2012 - záznam 

P-7: Pro umístění stavby Obecní úřad Tršice, stavební úřad potvrzuje vzdálenost patky stavby 
od zdi rodinného domu č. 42 Marie a Drahomíra Konečných 17 cm. Toto umístění bude i při 
případném rozhodnutí soudu o stanovení nové hranice mezi pozemkem p.č. 160/2 Marie a 
Drahomíra Konečných a pozemkem p.č. 160/ 1 Zdenky Míšové na pozemku p.č. 160/ 1. Nová 
hranice mezi předmětnými pozemky,  v části umisťované stavby, nemá být posunuta za zeď 
rodinného domu č. 42 Marie a Drahomíra Konečných směrem do pozemku p.č. 160/ 1  a tudíš 
stavba bude jednoznačně na pozemku  p.č. 160/ 1 Zdenky Míšové. Toto je v souladu i se 
znaleckým posudkem Ing. Františka Soboty, znalce z oboru geodezie a kartografie, který jej 
vypracoval 20.11. 2011 (zn. 10 C 396 / 2007). Znalecký úkon byl zapsán pod poř. č. 192 
znaleckého deníku. 



29.2. 2012 - záznam 

Viz P-7 z 1.2. 2012 

1.3. 2012 vyjádření Koneční 

P-8: Projektová dokumentace zpracovaná odpovědnou osobou, umístění zábran do platné 
katastrální mapy a geometrický plán s údaji pro umístění stavby bylo  Zdenkou Míšovou 
předloženo ve stanovených termínech a na požadované úrovni. Stavební úřad obdržel také 
dostatečné podklady o zakreslení hranice mezi pozemkem p.č. 160/2 Marie a Drahomíra 
Konečných a pozemkem p.č. 160/ 1 Zdenky Míšové na pozemku p.č. 160/ 1, zvláště pak   
v části umisťované stavby. 

P-9: zpracuje Maruš 

P-10:   viz P-7 z 1.2. 2012 

P-11: závěr   k vyjádření 

Doložena dokumentace pro umístění stavby byla ke dni 30.1. 2012 Obecním úřadem Tršice, 
stavebním úřadem shledána jako dostatečná pro vydání rozhodnutí o umístení stavby – dvou 
kusů zábran. 

18.3. 2012 - vyjádření Koneční - 2 

P-12:  viz P-8 z 1.3. 2012 

P-13:  viz P-6 z 16.5. 2011 

P-14:  Obecní úřad Tršice, stavební úřad při územním řízení vycházel z doložených podkladů 
a zákonných ustanovení, které byly dostatečnými podklady k jejich objektivnímu posouzení a 
k vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. 

 

 

 

P- : Informace, že žadatelka Zdenka Míšová manželům Marii a Drahomírovi Konečným 
neumožnila stávající stavbu opravit není předmětem tohoto řízení.  

 


