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!( Vaší žádosti o poskytnutí informace ve věci správního řízení ochrany před zásahy do pokojného
stavu die 5 5 občanského zákoníku, která vedl náš úřad, sděiujeme:

1) V roce 2010 byly řešeny 2 případy řízení dle 5 5 občanského zákoníku
2) V prvém případě se jednalo o návrh, kterým se žadatelé domáhali, aby bylo manžeiům, vlastníkům
sousední pozemkové parcešy. nařízeno obnovit předešlý pokojný stav tím. že odstraní zábranu —

ocelové sloupky ze své pozemkové parcely & uvolněné místo uvedou do předešlého stavu (k
předmětné pozemkové parcele mají žadatelé věcné břemeno práva průjezdu a průchodu ke
svým vstupním vratům, domáhali se však užívání celé pozemkové parcely, jejíž břemenem
nedotčené část byla již před pěti či šesti lety osazena ocelwýmř sloupky). Věc byla příslušnému
orgánu postoupena 14.1.2010. Na den 11.2.2010 bylo nařízeno ústní jednání. Žadatelka se
omluvila pro zdravotní stav (operace) manžela, který ji vřízení měl zastupovat. Proto byla
navrhovatelce dána dod atečná možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí (včetně výpovědi
odpůrců) & vyjádřit se k věci. Toto proběhlo po zlepšení zdravotního stavu a ve věci byla dne
1.4.2010 předáno k poštovní přepravě rozhodnutí () zamítnutí návrhu na poskytnutí ochrany. Proti
tomuto rozhodnutí bylo podáno žadateii odvolání, Rozhodnutí odvoiacího orgánu nabylo právní
mocidne16.6.2010.

Ve druhém případě se jednalo o žádost majitelů bytové jednotky (podanou prostřednictvím
advokátní kanceláře) () obnovení předešlého pokojného stavu. tj. zajištění možnosti klidného &

nerušeného užívání bytu ve vlastnictví žadatelů ze strany vlastníků sousední bytové jednotky
(jednalo se :) komplikovaný případ řešený několika zdejšími odbory, kdy sousední bytovou
jednotku užíval nesvéprávný bratr majiteie, který pro svou chorobu velmi hšasitě miuvil zejména ve
večerních a nočních hodinách, kdy opatrovník nebyl schopen zaíistit utlumení této osoby
příslušnou medikací), Návrh byl podán dne 9.3.2010, ústní jednání proběhlo 11.5.2016, rozhodnutí
nabylo právní moci 9.7.2010. Návrh na poskymutí ochrany byl zamítnut.
3)

Proti prvému rozhodnutí bylo podáno odvolání, Odvolací orgán pwostupňové rozhodnutí změnil

v části odůvodnění.
4) Vedením řízení die 5 5 občanského zákoníku je pověřena vedoucí oddělení přestupků, odboru
právního zdejšího úřadu.

5) Ano tato Osoba ma' právni vzděláni — magisterský studijní obor právo, UK.

