
Pro: paní ing. Markétu Padevětovou, stavební úřad Mnicovice, pro ing. Miroslava Hofmana, obec 
Všestary.

Věc: výpověď vlastníka ve věci kontrolní prohlídky stavebního úřadu dne 2.6.2017. 
 

Co se týká kontrolní prohlídky mohu k bodům, které jsou uvedeny ve výzvě, (proti které jsme 
podali odpor v předchozích dokumentech včetně jeho zdůvodnění),  říci toto. 

Během posledního kontrolního šetření stavebního úřadu a obce ze dne 27.4. 2017  jsem 
nedokázal do protokolu kontrolní prohlídky, kterou vykonávala paní Padevětová, dostat ani jednu 
větu ze tří, kterou jsem ke každému bodu pronesl. Stavební úřad nereagoval na na stížnosti a 
snaží se prosadit tuto formu protiprávního postupu jako normu. 

Abych dokázal, jak hluboká propast ční mezi realitou a verzí úředníků stavebního úřadu a obce, 
připravil jsem si tentokrát svou výpověď dopředu a přiložím ji jako nedílnou součást protokolu 
dalšího kontrolního řízení: 

Musím hned v úvodu říci, že jsem znovu úředníky zmaten. Zde má být jeho program tak, jak 
sepsal stavební úřad. 
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Ovšem když jsme hovořili s místostarostou obce panem Hofmanem v pondělí, ten jako program 
kontroly 2.6. uvedl, že se bude jednat o "ty boudy". Opominu nyní jeho vulgarismy, a budu si muset 
vybrat. Buďto má pravdu stavební úřad, nebo obec. A pokud si projdu zápisky ze středečního 
jednání na stavebním úřadě v přítomnosti pana Mojžíše, ani toto jednání nekoreluje s písemným 
prohlášením,, a proto jeho zápis dodám do spisu později. 

Co se týká prověřování započaté stavby, již jsem dal jasné stanobisko, že je to dalším 
byrokratickým nesmyslem. Stavební povolení jsme neuváděli, protože bylo jasné, že je budete 
vydávat za propadlé. A my jsme nikdy nedali žádný podnět, že bychom podle tohoto starého 
stavebního povolení chtěli cokoli stavět, s výjimkou zabezpečení a péče o parcelu. Jedná se čistě 
o licenci stavebního úřadu, a je na něm jak s ní naloží. 
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Co se týká dokumentů, které údajně hledal stavební úřad tři měsíce, byla to zbytečná práce. 
Samozřejmě všechno to, co tak "pracně vyhledal", máme. Nebo to má obec. Nebo to má ČEZ. 
Byla to práce na dva dny maximálně, stačilo zvednout telefon a zeptat se: máte něco na tu 
studnu? Nebo na ty hodiny? Nic takového se však nestalo a stavební úřad "vykazoval činnost". A 
nalézal to, co je dávno nalezené. Aby následně to, co nalezl, bylo nerelevantní. 

Ad 1) Co se týká "infrrastruktury povolené před rokem 2006", takto elektroměrnému domu. 
Stavební úřad této "problematice" věnoval v pondělí 29.5. na schůzce stavebního úřad ne méně, 
než půl hodiny času. Jednalo se o celou kaskádu obmyslných argumentů, polopravd a zlomyslnotí 
tak, jak je z nich celý případ sestaven. Co se týká elektřiny, začala obec a po ní vedoucí úřadu a 
její podřízená takto:  že starosta údajně "neviděl elektroměrný pilíř," pak jej "viděl", ale "nevěděl", 
že patří k parcele na které stojí. Pak tedy "věděl", že k ní patří, ale prý k ní "nenašel žádný doklad", 
že tam není načerno. Když tedy se ukázalo že by v tom případě byla načerno celá ulice, která je 
na něj napojená, převzal štafetu stavební úřad. Ten přišel s další fintou hodnou génia, který si 
prohlédl dokumenty ČEZ, že prý ten pilíř nepatří majiteli parely a byl tam umístěn před tím, než ji 
koupil. Případně pak i kdyby tam byl a patřil jí, tak neprokáže, že z něj byla odebírána elektřina a 
tedy stavba byla započata.... 

A k tomuto konstruktu má patřit argument, že nenašli ani stavební povolení na elektřinu 
sousedních Hanušových. V příloze přikládáme dokumenty, že jsme dodali jak obci tak stavebnímu 
úřadu dokumenty z ČEZU to, které dodala i sousedka Hladíková, která je rovněž napojena na 
elektroměrný dům paní Dittrichové. Tedy stavební povolení obce Mnichovice na elektické vedení k 
parcele 714/3. Na jehož základě obec přidělila - odhlasovala právo stavby na parcele 714/3 loni v 
srpnu. A tento dokument jsme předali stavebnímu úřadu, nyní k důkazu, jak obmyslný a absurdní 
je jeho postup, včetně hledání započatých staveb. On nehledá započaté stavby, byl na parcele 
před měsícem, on hledá další škvíry, do kterých by mohl vrazit nohu a ublížit.

Stránka �  z �3 17



My si všimněme citace dokumentu starost v kterém říká: "pro který již vybudována el. přípojka". A 
všimněme si, jak dlouho obec toto podání vyřizovala - déle než 4 měsíce.

O půl roku později všestarské zastupitelstvo hlasovalo znovu.  O sousední parcele 714/2, které 
udělali to stejné, co parcele 714/5 a 714/3. Nezařadili je do zastavěného území obce a tímto 
udělali stavební parcely bezcenné a upřeli jim náležité právní formality včetně práva na vydání 
územního souhlasu. Na čemž se nyní obec a stavební úřad točí tři měsíce. 

V tomto případě telefonoval starosta zaměstnanci vlastníka parcely 714/2 dne 15.4. a chtěl od 
něho "jakýkoli doklad o elektrické přípojce" v sobotu, s tím, že hlasování bude ve čtvrtek. A protože 
vlastník nedodal to co chtěl a včas proti tomuto absurdně drzému požadavku protestoval, přijde 
nyní o 6 milionů korun. 

Jak můžeme prokázat, tytéž "papíry," které chtěl starosta od zaměstnance pečujícího o zvířata a 
pozůstalost za tři dny, hledá stavební úřad 3 měsíce. A když je stavbební úřad našel, tak nikdo o 
ničem na obci nehlasuje. Výsledky hlasování jsme se nedozvěděli, verze v mailu a verze na 
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internetu se jako obyčejně liší, a je na web dodána až poté, 
co valstník napadl lež starosty, že jsou zápisy z jednání 
zastupitelstva na internetu na internetu. 

Pravdou je, že se vlastník 
opakovaně domáhal 
vysvětlení, jak a proč bylo 
pozemkem manipulováno. K 
jeho dotazům oba úřady 
zaujaly institut nečinnosti. 
Teprve po opakovaných 
výzvách starosta  připustil 
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pochybení obce. 

Výhradně sám po vlastní ose se vlastník domohl od starosty obce Všestary přiznání, že obec 
pochybila a podal o tom informaci stavebnímu úřadu. Který s obcí spolupracuje tehdy, když se 
jedná o represi,  když mají spolupracovat ve věci svých povinností, tak se neznají. Na kontrolu tedy 
přicházejí společně, jakkoli je zbytečná, protože máme v ruce tyto dokumenty, když mají 
koordinovat postup ve věci nápravě svých pochybení, mají čas na dlouhé týdny nečinnosti.
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Poté co připustil chybu, dal starosta vlastníkovi 4 dny. Na nalezení tohoto dokumentu: 
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Chápeme se: elektrifikaci pozemku dělala samotná obec Všestary, starosta tedy celou dobu lhal. 
Lhal, že znehodnotil pozemek, respektive obec nezadal "pověřené osobě" z zařazení do 
zastavitelného území dokumenty, které je povinna archivovat, respektive "nenašla dokumenty", 
respektive neoslovila vlastníka, aby je doložil. Nám tyto dokumenty vydala obec  v prosinci. 

Dále k tomu nemáme co říci. V příloze dokládáme projekt ČEZu, který jsme obci předali v dubnu. 
Dále přikládáme dokument, že elektrifikaci parcely zařizovala pro parcelu 714/2 obec a to stejně 
jako pro další obyvatele Menčic. Není -li ani toto ten "správný dokument" bez váhání se na nás 
obraťte o další. 

Ad 2) Co se týká studny. Nebudu se podílet na této frašce a z výše řečeného je jasné proč. Obec 
jasně řekla, že zařadí parcelu do zastavěného území, respektive vydá jí stejný dokument práva 
stavby, jako parcele 714/3, na základě § 188 a) a vaší povinností je vést příklad tou nejjednodušší 
a nejkratší cestou. Nikdo vás nežádal o hledání starých povolení, protože jsou neplatná a majitel 
nikdy neprojevil zájem pokračovat ve stavbě, ani stavět stavbu jinou. A to až do tohoto pondělí, kdy 
bylo jasné, že jinak o parcelu prostě přijde.

Pokud jste tři měsíce hledali dokumenty ke studni, vydali jste se obmyslně špatnou cestou, mohli 
jste zvednout telefon a zavolat nám, stejně jako v případě elektřiny. Tedy bu'dto obci nebo 
vlastníkovi. Práce na pět minut.

Nic takového jste neudělali. 
Tady je důkaz, že stejně jako v 
případě elektřiny, jste jednali 
krajně podezřele, protože i v 
případě studny dokumenty leží 
u vás a vydali jste je vy sami. 
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Co se týká umístění studny, upozorňujeme znovu na nedostatky předchozího kontrolního šetření, 
kdy jste nedokumentovala místo, kde je umístěna a to navzdory tomu, že jsme vás k tomu vybízeli, 
stejně jako k tomu, abyste zdokumentovala otřesný  a nepřípustný stav místních dopravních 
komunikací a fakt, že na sousedním pozemku stojí stejné "černé stavby," jako na našem. Kdy 
stavebník řekl jasně, že nemá problém vyměnit objekt z plechu za maringotku. 

Zde jsme si tedy pořídili  fotodokumentaci sami. Paní Padevětová, toto jste nemola při poslední 
kontrolní prohlídce nevidět. A nemohla jste nevědět, proč tam ty kameny jsou. Parcelu jste spolu s 
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obcí vydali zneužívání řidičům a chatařům, kterým jste dovolili jezdit kudy chtěli a nám jste na ni 
prakticky zakazovali vjet a vyjet z ní tudy, co ostatním. Je to tak? A my jsme na rozježděnou studnu 
nasypali kameny, na které si stěžuje pan Zajíček, který parcelu sekal, stejně jako na terasu (viz 
níže). Máte o tom podrobné informace. Další vodoprávní řízení řešíme s místně a věcně 
příslušným úřadem v Říčanech.
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K bodu 3 - terase a "skrývce půdy." 

Paní Padevětová to je jako s tou štěrkovanou 
cestou. 

Podívejte se jak jste lhali, když  vás natočily 
kamery během posledního kontrolního 
šetření: prý štěrkujeme cestu "paní tý" jak se 
nám vyjadřuje pan místostarosta Hofman, 
zřejmě myslel paní Hauserovou, ale jak 
vidíme v realitě, my jsme posunutí nad pruh 
paní Hauserová, stejně jako s tou studnou a 
terasou je to jen záminka k šikaně a 
vypouštění kouřových clon, že? A cestu 
štěrkoval někdo jiný, že? 
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Jak vidíte na plánu původní stavby, terasa byla 
vybudovaná v rámci umístění septiku, na fotografii vidíte,  
že je zarostlá s první trávou, dostali jste svědectví tří 
sousedů, respektive pana Zajíčka, který parcelu seká, že 
se jí musí vyhýbat. Včera jste během jednání dokonce 
přede svědkem řekla, že prý je terasa "vybetonovaná"!. 
Paní Padevětová i toto bylo z vaší strany "přání otcem 
myšlenky". Tady máte tu "skrývku ornice".  Ale stejně jako 
v případě "černých staveb" a "neoprávněného štěrkování", 
klidně ji zařaďte na seznam "černých stavbu" myslím že to 
po tomto extempóre nikoho nepřekvapí. 
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V samostatném dokumentu se budeme věnovat včerejšímu žonglování s termíny "stavební 
parcela", "zastavěné území" a "zastavitelné území", zde prosím pouze věnujte pozornost parcelám 
v bloku 160 ve Všestarech, které jsozu v "zastavěném území" obce Všestary a není na některých z 
nich žádná stavba a porovnejte tento fakt s Vaším výrokem z 27.4. že na parcele 714/2 se 
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nenachází žádný objekt, "který by vyžadoval stavební povolení nebo řízení či ohlášení. Pokud - 
cituji Vás samou: by byl "v zastavěném území obce. " Zde tedy vidíme parcely v bloku 160, které 
jsou v "zastavěném území obce" a není na některých z nich žádná stavba.
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Co se týká "návrhu podání žádosti o územní souhlas", 
čekáme s jeho dopracováním po dodání výsledků vašeho 
šetření a řízení, a jako takové jsme jej formulovali poté, co jste 
zahájili ve věci dotazů nečinnost. 

Závěr: 

Jak vidíte, případ mohl být uzavřený nejpozději v polovině dubna. Měli jste jasné stanovisko obce, 
za kterou jste nás v březnu poslali s návrhem žádosti o územní souhlas s umístěním provizorních 
objektů na pozůstalost po opatrovance majitelky, včetně živých zvířat (na parcele stále žije kocour 
a pes). Tento návrh, okolo kterého nyní snovete sítě, jsme vám předložili poté, co jste zahájili 
měsíční institut nečinnosti ve věci našich výše citovaných žádostí o vysvětlení právního zařazení 
parcely a odejmutí práva na územní souhlas. Jistě nemělo cenu na tomto dokumentu pracovat 
dále, když vidíme, jakou silou v územním souhlasu s oplocením a zázemím pro údržbu parcely 
bráníte, je to tak? Stačilo, kdybyste si zavolali jako my na obecní úřad Všestary a měli jste doklad k 
§188 a) již v dubnu. Pokud však budete potřebovat další doklady než to, že parcelu elektrifikovala 
obec a že je v její gesci o tom vést archiv tak, jak jsme vám psali již v březnu, případně budete-li 
chtít prokazovat výkon obce jako "černou stavbu", budeme vám i nadále plně k dispozici. 

Na závěr citujeme starostova slova z předchozí kontrolní prohlídky v kterých tvrdí, že nenechal 
zařadit parcelu do zastavěného území z důvodu, že prý "nenašli ŽÁDNÉ dokumenty" o tom, že by 
tam pilíř byl. Případně pravomocně umístěný byl. My tomu osobně nevěříme, protože paní na obci 
nám sama dala tento dokument a jistě byl jej ráda dala i starostovi či pracovnici stavebního úřadu, 
která "chudák prohledala celé archivy a nic k tomu pilíři nenašla" a proto přes všechnu "tu strašnou 
snahu a hodiny práce" nám "nemůže pomoci". 

Vážený pane Hofmane, vážený pane Jechu, vážená paní Padevětová, vážená paní Vladyková. My 
jsme žádnou pomoc nepotřebovali. Tyto dokumenty které zde citujeme,  jsme předali PČR již v 
březnu a společně čekáme, jak daleko jsou obec a stavební úřad ochotni zajít.

Až konečně tuto etapu vypuzování uzavřete, dále s vámi bude jednat pan Mojžíš, v rámci územně 
plánovací informace, vydané vaším úřadem 10. 5.

Děkuji

Dobroslav Plachý.
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Budete-li potřebovat další důkazy o úrovni vedení spisů na obci a stavebním úřadě, není problém. 

Jejich požadavky a informace se jako obyčejně liší, stručně zareaguji na obojí. 

Musím 
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