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Žádost o posk1'tnutí inťornrace,

Ve smyslu záicorra č' l06/1 t]99 Sb., $ 2, a $ 4. o svabodrrénr přístLrpu k inforrrracím, event' ďle
$ 38 zái<ona č' 5001 2004 Sb' {iláIe jerr správní řád) a rl]e snrěrnic e č,.2Í2#12 MěÚ Kroměříž o
poskytování infornrací dle zákorra č. 106/1999 Sb., žádárri z vazných dťrvodů Odbor životniho
prosh"edí Mě{j I{r*raěříž o nrožnost nahlé norrt elo clolcumentace k vydlíní stavebrrího
povoleni pro olrecrrě pros1rěšnou stavbu Spofirrviště "" Bioc*ntr'urrr v Jarohr:ěvicíeh (1rala +
}u=iště), koď<rétně ďo dokurnetrtace tj'ltajíci 59 1,ynětí ze zeiněilělskélro půdrrí1ro fondrt
zenrědělslté vyrobě. rrsboť se donnívarn, že stavební povolení na tuto stavbu bylo vydáno
v ťozpo}'u se stavebnírn záltonenr č. l83/200ó sb.

Dále se clomnívátn, Že bylo vydáno stavební prrvolení na výstavbu rybrríka v fozpol.u se
zákonem, jelilrož dle dostupriých inÍbrmací je plYíslr'ršrrym pro vydání takovélro stavebního
pcrvoleni vodoprávní uřacl {tj. odbor Životního prostť"edi), jako zvláštr:í stavebť}í ůřad pro vodní
stavby a nikoliv stavební úřad, jako v totTlto pŤípadě. Dále se domnivám, že nebylo vydáno
rozlroclrrutí o odnětí zeměclělske pťrdy zerrrědě}ské výrobě a byl tak porušen zákon č,.334/199?
Sb' o oclrraně zemědělslrého půdního ťondu a zákon č' 17/1992 Sb. ve znění zákona č-
l23lI99B Sb., $ 17, oiist. 2.

Jako dťrvod rrvádím' že jsern clne 31' 10' 2014 Sb' požádal o nalrléclnutí do příslilšrrýc1r dokladťr
starostu obce Pavla l:Iusaříka a lr;rlg nri vyhor,ěrro, s výjirnkou dclkladrr rozlrodrrutí o odněti
zernčdě}ské pťrdy zerněd-ělské výrobě, lcteré vydává odbor životrrílro prr'rstř.edí a ktei.é.je.iedrrou
z podmítek vydání stavebního povolerrí' l)álg se domnívám, Že byl porušen s 76 úzernního
rozlrodování, nebnt'na příslrršnou stavbu byl vydán poilŽe územní souhlas dle $ 96, zákona č'
18312006 Sb., který postačí pollze vpř'ípadeclr, kteró tento $ výlučně stanoví a které stavba
tak rozsáhléIlo charakteru nesplťrqje. VyŽadrrje tedy ťtzenrní roahodrrrrtí se vším všudy, dle $
79 stavebnÍho zálcona.

Aby bylo zabráněno rJohactrlnr. spekr"úacírrr a poclezřenirn z ťtnryslného porrtšoviíní stavebniho
tákona, zákona o Životním prostt:*clí g zák'ona cr ochÍaně zeměclělského půdního fonriu za
různými ťrčely. ietrikož na stavbu jsorr poskytovány úciajrrě dotace a v rrťnulosti rrebylo a
dosud není jasné financování staveb, coŽ bylo otevt'etlo na veřcjném zasédáni obce,
rlonrnívám se' Že poskytrrutí těclrto inÍbrnraci je v zájnrrr.iak obce, tak i (Jclboru životního
prostřeclí Mětj' Stavebrrího riř'acltr í{rr:měiiŽ. protoŽe dopusud rrii<do z ptlvolaných nevysvětlil,
jalrje nroŽné vydat stavební povtrlení na investici, která si vyŽádájen na hrubou stavbu cca I6
mil. Kč (v případě sportoviŠtě) a cca 5 lrril. v připadě r1.bníka. jak je možné vydat stavební
povolení na vet*eině plaspěšrrou stavbu, kde rrerrÍ stanr:ven rozpcrčet stavby a zrlroje jejílro
financování , Zajímá ffine to jako občarra Jarohnevic, kterému rrerrí llrostejné, nač jsou veřejné

V Jarohněvi*íclr drre: 3.1 1.2014
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prostředky vynakládán y a z jai<ých dalších zdrojů, protože v dnešní době si Žádná z běŽných

obcí takovou investici nemůŽe dovolit, ani zadluŽování, nelrledě na její další vytĚití, kde

návratnost je nulová a ztráty předvíclatelné a s dopaclem na obyvatelstvo Jar'ohněvic'

Poskytnutí informací buď mé dohady vyvrátí, nebo potvrdí, a to i v případě, Že mi tyto

informace odmítne odbor životního prostředí, potaŽmo stavební ur'ad poskytnout'

S pozdravem



Městský úřad Kroměříž
odbor životního prostředí

Velké nám. tts, psČ zoz ot

V KroměříŽi, 10. l|.2014
Č1' ueurMl 07 1 61 5 l2OI 4l oZP l Še
Vyřizuje: RNDr' Ševčíková
Tel.: 573 321326

Věc: Poskytnutí informací dle zák č,.106l|999 sb. - IN 3ll20l4

Na zakladě Vaší Žádosti o poskýnutí informací dle zák. č. 10611999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím' v platném znění (dále jen ,,zákon), ze dne 5. 11' 2OI4, postoupené
odborem občansko-správních agend, odd. právních činností, odboru životního prostředí dne 5.
lI. 2014, Yám v pŤíloze zasíláme kopii souhlasu k trvalému vynětí půdy ze zemědělského
půdního fondu pro stavbu"kulturní dům se zázemím* (edná se o stavbu, kterou ve své žádosti
uvádíte pod nézvem ,,hala a hřiště") čj. 08/20l llll9968ls-60l2008lPis ze dne 29.10.2008.
Kopii tohoto souhlasu Vám na základě vaší Žádosti zasílénne přílohou.

Tato stavba bylo povolovaná stavebním uřadem Městského úřadu Kroměříž, u kterého je
také spisový materiáL

Pro stavbu rybníka a přilehlých mokřadů pod názvem 
',Lokální biocentrum u Kotojedky"

vydával stavební úřad pouze uzemní rozhodnutí. Jelikož se jedná o vodní dílo, bylo stavební
povolení vydráno vodoprávním úřadem odboru životního prostředí MěÚ Kroměřiž dne 21.
6.2007 pod čj. 08ll29l9474/07-No, nikoliv stavebním úřadem, jak uvádíte ve své Žádosti.
Kopii stavebního povolení Vám rovněžv přiloze zasíláme.

Pro tuto stavbu nebyl vydán souhlas s vynětím ze zemědě|ského půdního fondu, nebot' se
jednalo o zaIožení lokálního biocentra jako součásti územního systému ekologické stability.
Na pozemky' na kterých jsou realizovány prvky územního systému ekologické stability se
podle $ 59 odst. 3 zákona č. II4|I992 Sb. o ochraně přírody a krajiny' v platném znění,
nevztahují ustanovení o ochraně zemědělského půdního fondu. V poznámce pod čarou je pak
specifikováno, že tímto předpisem je zákon o ochraně ZPF č,. 33411992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

Informace k dalším bodům Vašeho podání Vám
kam byla Vaše Žádost rovněž postoupena.
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budou poskýnuty stavebním uřadem,

RNDr. BoŽena Ševčíková
vedoucí odboru životního prostředí

Městský úřad Kroměříž

Příloha:
1. souhlas k trvalému vynětí půdy ze ZPF ěj.08l20lllll9968ls-60l2008/Pis ze dne

29.10.2008
2. stavební povolení čj.08ll29l9474l07-No ze dne 2I.6.2007


