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Váš dopis zn.  Naše značka Vyřizuje / linka V Praze dne 
       MCP11/11/004592/PO/Pit Pitrák/283 24.1.2011 
 
Věc: žádost o poskytnutí informace 
- správní řízení ve věci ochrany před zásahy do pokojného stavu dle § 5 občanského zákoníku 
 
Vážená paní, 
  
k Vašim dotazům dle zákona č. 106/1999 Sb. sděluji následující. 
 
ad 1) Zda byly v roce 2010 Úřadem městské části Praha 11 řešeny případy ochrany pokojného stavu 
podle § 5 OZ a v kolika případech. 
 
V roce 2010 řešil Úřad městské části Praha 11 jeden případ správního řízení podle § 5 OZ. 
 
ad 2) Stručný popis věci, ve které byl podnět podán, výsledek řízení a lhůta pro vydání rozhodnutí od 
podání podnětu. 
 
Jednalo se o případ imisí v sousedských vztazích, konkrétně změna vodoprávních poměrů na 
pozemku; bylo rozhodnuto o zamítnutí návrhu na obnovení posledního pokojného stavu na pozemku, 
neboť faktický zřejmý zásah do pokojného stavu nebyl prokázán. Vzhledem ke komplikovaným 
vztahům mezi účastníky, nezbytným procesním úkonům jak ze strany účastníků tak i správního 
orgánu a celkové složitosti případu bylo rozhodnuto do 6 měsíců ode dne podání návrhu. 
 
ad 3) Bylo-li v některém případu podáno odvolání proti rozhodnutí a s jakým výsledkem. 
 
Navrhovatelé podali odvolání proti rozhodnutí, které bylo rozhodnutím nadřízeného správního 
orgánu zamítnuto a rozhodnutí správního orgánu I. stupně bylo potvrzeno. 
 
ad 4) Kdo je na Úřadě městské části Praha 11 pověřen vedením správního řízení podle  § 5 OZ. 
 
Ve věcech vedení správního řízení podle § 5 OZ jsou úřední osoby pověřovány svými nadřízenými 
ad hoc podle toho, do jaké oblasti působnosti Úřadu městské části Praha 11 návrh na ochranu 
pokojného stavu spadá. Působnost je dána náplní činnosti jednotlivých odborů ÚMČ Praha 11. 
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ad 5) Zda má osoba pověřená vedením správního řízení ve věcech § 5 OZ právní vzdělání. 
 
Otázka pověření úřední osoby s právním vzděláním závisí na personálním obsazení příslušného 
odboru; pokud pověřená úřední osoba právní vzdělání nemá, je vedle této úřední osoby pověřena i 
osoba s právnickým vzděláním, zpravidla pracovník právního odboru ÚMČ Praha 11, který ve 
spolupráci s pracovníkem dotčeného odboru průběh řízení zajišťuje. 
 
 
 
 S pozdravem 
      
           Mgr. Radek Pištora 
       vedoucí právního odboru ÚMČ Praha 11 
 
    


