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telefon/fax  sekretariát: 321 695 254                                 
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Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje: V Kounicích dne 
 UMK/626/2020/Ad  10.09.2020 

 

1. Žádost o poskytnutí dokumentu, kterým byl zkolaudován mostek/propustek přes vodní tok 

p.č. 1222/29  včetně zvýraznění textu a parcelního čísla předmětného pozemku 

 

Kolaudačním souhlasem s užíváním stavby č.j. MUCB 28967/2013/OD/Ka ze dne 4.11.2013 

byla zkolaudována stavba „Komunikace – Kounice – propojení obytné zóny Na Vinici“, tj. byla 

zkolaudována komunikace na mostku, který je její součástí. Řešíme tuto záležitost i 

s Povodím Labe, s.p. Propojení obytné zóny se silnicí na Černíky vede přes dva mostky – čísla 

pozemků těchto mostků/propustků budou mít čísla pozemků 1223/5 (přes Mlýnský potok) a 

1222/12 (přes Kounický potok). 

 

2. Žádost o poskytnutí dokumentu, kde je explicitně uvedeno, že nebude zahájeno řízení o 

odstranění stavby mostku/propustku  

Mostek/propustek přes vodní tok p.č. 1222/29 byl součástí zkolaudované stavby komunikace 

(viz bod 1), máme k dispozici stanovisko č.j. MUCB 37388/2020/Ka, kde je uvedeno: 

„Jsme toho názoru, že toto ustanovení (§ 125 odst. 2 stavebního zákona) lze aplikovat i 

v případě stavby propustku na p.p.č. 1222/29 v k.ú. Kounice, který byl vystavěn před více než 

70ti lety a není důvod zahajovat řízení ve věci odstraňování stavby. 

Požadovaný dokument, ve kterém by bylo explicitně uvedeno, že nebude zahájeno řízení o 

odstranění stavby mostku/propustku nemáme, nemohli jsme ho tedy ani zveřejnit. 

3. - Žádost o předložení upozornění, že pozemek č. 1222/29 je vodní tok ve vlastnictví Povodí 

Labe s.p.  

- Žádost o poskytnutí data zveřejnění zahájení řízení předmětného OOP  (Stanovení 

přechodné úpravy provozu na propustku přes pozemek č. 1222/29) 

- Žádost o iniciování přezkumu řízení OOP na KÚSK 



Domníváme se, že z uvedeného Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úprav 

provozu na propustku p.č. 1222/29 na místní komunikaci v Kounicích je zřejmé, že se jedná o 

propustek přes (na) vodním toku č. 1222/29, odbor dopravy Městského úřadu jsme neměli 

důvod na toto upozorňovat, protože při osobním jednání jsme se si vše vyjasnili. S vlastníkem 

pozemku Povodím Labe dlouhodobě spolupracujeme a souhlas s opravou mostku nám 

Povodí Labe s.p. vydalo dne 05.05.2020  č.j. Pla/2020/019502. Kopii tohoto souhlasu dáváme 

k dispozici. Přezkum řízení iniciovat nebudeme. 

4. Žádost o poskytnutí kopie Rozhodnutí o odstranění závory vydané MěÚ Český Brod včetně 

kopie odvolání 

Rozhodnutí čj. MUCB 25935/2020 ze dne 25.6.2020 vydané Městským úřadem Český Brod 

Odvolání proti rozhodnutí MUCB 25935/2020  

 

5. Žádost o poskytnutí informace, ke kterému dni byl odeslán spis včetně odvolání občanů 

Kounic ve věci Rozhodnutí o umístění závory 

Spis byl odeslán prostřednictvím datové schránky dne 14.08.2020. 

6. Žádost o informaci, jak a kdy byli zastupitelé informováni o skutečnosti, že do lokality 

Vinice I. vede pouze jeden legální přístup a že závora na pozemku parc. č. 1104/76 je 

nelegální stavbou 

Zastupitelé o problémech závory a mostku jsou informováni a  jednali o nich již několikrát a 

jsou přesvědčeni , že do lokality Na Vinici I. jsou dva legální přístupy.  

7. Žádost, zda byli zastupitelé informováni o diskriminační disproporci mezi lokality Vinice I a 

Vinice III.  

V Kounicích se nenachází lokalita Vinice III. Zastupitelé jsou přesvědčeni, že nikoho 

nediskriminujeme. 

8. Žádost o informaci, zda a v jaké výši obdržel městys Kounice pokuty a sankce v posledních 

10 letech 

Městys Kounice v posledních 10 letech neobdržel žádné pokuty a sankce. 

9. Žádost o vysvětlení řešení zakázky malého rozsahu na posudek mostku/propustku 

v hodnotě 50 000 Kč 

Žadatel špatně pochopil text v Kounických listech 1/2020.  

…nechali jsme udělat znalecký posudek osobou s platným osvědčením k výkonu běžných 

prohlídek mostních objektů pozemních komunikací. V posudku se píše, že je nutné průjezdnost 

propustku po obou stranách zúžit od vnějších okrajů a do 5 let zajistit rekonstrukci dodláždění 

čelních zdí o osadit nové zábradlí. Oslovili jsme firmy a nabídka na betonová svodidla je 

kolem 50 000 Kč.                   Text 

z Kounických listů ze dne 21.8.2020 

 



Posudek byl vypracován zdarma. Částka 50 000 Kč se týkala nabídky na doporučovanou 

rekonstrukci. Žádné prostředky nebyly v souvislosti s rekonstrukcí mostku zatím 

vynaloženy. 

Městys Kounice má vydanou Směrnici o zakázkách malého rozsahu, která nabyla účinnosti 

dne 17.12.2015. 

Žadatel obviňuje zastupitelstvo městyse Kounice z nehospodárně vynaložených prostředků 

pouze na základě toho, že špatně pochopil výše uvedený text z Kounických listů. 

Zastupitelstvo městyse Kounice vynakládá veřejné prostředky s péčí řádného hospodáře, 

každou investici pečlivé zvažuje.  

10. Žádost o informaci, kolik bylo k dnešnímu dni vynaloženo finančních prostředků na realizaci 

a umístění závory 

Náklady na realizaci k umístění závory k dnešnímu dni činí 6 070 Kč. 

 

 

 

Miroslava Sochorová 

starostka městyse Kounice 

 

 

 

 

 

 

 


