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       Obec Lazinov 
     Lazinov 121,  679 62 pošta Křetín,  

     IČO 43420613, tel./fax 516470759 
 

 

 

manželé Holkovi 

Lazinov 80 

679 62 
 

                     

V Lazinově dne  3.10.2008 

Č. j.: 53/2008 

Vyřizuje: Novotný P. 

 

Věc:  Vyjádření k vaší odpovědi na nabídku obce k vyřešení vedení plynovodu přes váš 

pozemek 

 

Dobrý den, 

váš dopis obsahuje řadu nepřesných až chybných informací, proti kterým se musím ohradit a musím 

je uvést na pravou míru: 

 

1. Tvrdíte, že problém účelově bagatelizuji tím, že uvádím cca 4x menší výměru pozemku (cca 

3-4 m2), který obec navrhuje od vás odkoupit. Podle vás jde o 14 m2. 

Uvádím hrubý náčtek situace s přibližnými mírami. Plynovod je tlustší čárkovaná čára. 

Plocha k odkoupení (barevně vyznačená) včetně ochranného pásma 1m je (podle mě) 

= 5,5 x 1,5 / 2  –  1,7 x 1,5 / 2 = 2,85 m
2
 = zaokrouhleno 3 m2 (což souhlasí s mým 

dopisem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vyzvat investora stavby k odstranění stavby jste měli a mohli v průběhu stavby před její 

kolaudací. Ta ale již dávno a řádně proběhla. 

 

3. Svolení k pracím na schodišti dalo zastupitelstvo již dříve, a to schválením dokumentace pro 

celou tuto etapu, provedením výběrového řízení a pověřením mě k uzavření smlouvy. 

Plynovod vede mimo trasu pěšinky i schodiště, takže tento spor prováděnou stavbu nijak 

neovlivňuje. 
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4. Po vytyčení hranic a průběhu plynovodu se zastupitelé 11.7.2008.  na pracovní schůzce 

problémem zabývali. Dohodli jsme se na tom, že pro obec Lazinov je jedinou přijatelnou 

variantou odkoupení části vaší parcely ležící nad plynovodem a její bezplatný dlouhodobý 

pronájem vám. 

 

Mezitím jsme se ještě dohodli s p. Říhovou (a dalšími spoluvlastníky jejich pozemku), že 

trasu pěšinky od schodiště (bude pouze vysypána štěrkem) povedeme kolem jilmů ze strany 

jejich pozemku (nikoli ze strany vaší, jak bylo původně uvažováno). 

 

Tím zastupitelstvo částečně zohlednilo vaši prapůvodní námitku, že vám budou lidé chodit 

kolem domu. Mě to navíc umožnilo nabídnout vám k pronájmu ještě větší část obecního 

pozemku (až ke skupině jilmů = cca 20 m2). 

Tuto nabídku obce jsem s vámi probral nejprve osobně a následně jste ji 15.8. obdržel i 

písemně. 

 

5. Řeším tento i jiné problémy průběžně a v termínech, které mi dovolí moje vytížení 

v zaměstnání, a také podle toho, kdy dostanu potřebné podklady (zde šlo o vytyčení od 

Geodézie, vytyčení od JMP, vyjádření od Říhů, vyjádření zastupitelů na měsíční pracovní 

schůzce, ...). Rozhodně to není z mé strany pouhá reakce na nějaké vaše kroky. 

 

Domnívám se, že postup můj i zastupitelstva byl velmi vtřícný a nabídka obce je velmi rozumná 

a velkorysá. 

Pokud máte skutečný zájem váš spor rozumně vyřešet, jsem ochoten se s vámi kdykoli sejít. 

Zastavte se za mnou některý pátek navečer na úřadě nebo si telefonicky dohodneme schůzku 

v jiný termín. 

 

 

 

S pozdravem 

 

Ing. Pavel Novotný 

starosta obce       


