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Předmět žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím  
 

Informace týkající se stavby Zahradnictví Hvozdečko č.p.7. 

 
 

Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

                

Za odbor životního prostředí: 

 

K bodu 1/ 



Souhlas k trvalému odnětí  pod č.j. ŽP-zem/2007/6530/To dne 19. 9. 2007 na části pozemků  

parc.č. 23/1, kultura zahrada o výměře 0,0260 ha, parc.č. 23/4, kultura zahrada o výměře 

0,00153 ha a parc. č. 23/5, kultura zahrada o výměře 0,0037 ha v k. ú. Hvozdečko – viz 

příloha č. 1 

Žádost o vydání souhlasu k trvalému odnětí ze ZPF  z 20. 8. 2007  - viz příloha č. 2. Výkazy 

výměr nepředloženy – uvedeno v žádosti.  

 

K bodu 2/  

- uvedeno v odst. „Další podmínky a ujednání“ vydaného souhlasu s odnětím ze ZPF – pro 

výstavbu zemědělské prvovýroby a zemědělských účelových komunikací se odvody za trvale 

odnímanou půdu nepředepisují (§11, odst. 3, písm. a/ zákona č. 334/92 Sb., platného v době 

vydání souhlasu s odnětím ze ZPF). Žadatel měl vydané „Osvědčení o zápisu do evidence 

zemědělského podnikatele“ a „Živnostenský list“ pro poskytování služeb v zemědělství a 

zahradnictví. 

 

K bodu 3/ - viz stavební odbor 

 

K bodu 4 a 5/ 

Po osobním projednávání na stavebním odboru s p. Holubem k objasnění záměru umístění 

staveb (foliové kryty, kontejnerovny, nádrže na vodu aj). na pozemcích parc.č. 200/9, 200/10 

a 200/11 v k. ú. Hvozdečko došel orgán ochrany ZPF k závěru, že jde prakticky o zemědělské 

využívání pozemků a tuto půdu nebude zapotřebí trvale odnímat. Proto bylo žadateli pod č.j. 

LIT 13713/2011/ATo dne 25.5. 2011 vydáno ke stavbě školky okrasných a ovocných rostlin 

nové vyjádření. (viz příloha č. 2 stavebního odboru). 

  

K bodu 6/ - viz bod 2 

 

K bodu 7/  - viz stavební odbor 

 

K bodu 8 – viz stavební odbor.  

-------------------------------------------------------------- 

 

 

Za odbor výstavby: 

 

 K bodu č. 1 -  foliové kryty byly stavebním úřadem posouzeny jako výrobky plnící 

funkci stavby včetně základových konstrukcí pod ně, které podle § 103 odst. 1 písm. 

e) bodu 16 stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu 

úřadu. 

 K bodu 3 – protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky ze dne 20.11.2008 viz. příloha 

č. 1. 

 K bodu 4 – ve stanovisku ze dne 21.4.2011, č.j. LIT 9881/2011 nebyla orgánem 

ochrany zemědělského půdního fondu stanovena žádná podmínka, která by byla 

zakotvena do podmínek územního rozhodnutí či stavebního povolení; dne 25.5.2011 

pod č.j. LIT 13713/2011/Ato bylo orgánem ochrany ZPF vydáno nové vyjádření – viz. 

příloha č. 2. 

 K bodu č. 7 – protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky ze dne 7.5.2015 – viz. příloha 

č. 3. 

 K bodu č. 8 – stavba „školka pro pěstování okrasných a ovocných rostlin – šest 

foliovníků, šest kontejneroven, dvě nádrže na vodu, chodníky a komunikace“ v obci 



Bouzov, část Hvozdečko byla umístěna a povolena dne 25.5.2011 pod č.j. LIT 

13588/2011. Stavebník zrealizoval čtyři fóliovníky, čtyři kontejnerovny, nádrž na 

vodu, chodníky a komunikace, které jsou schopny samostatného užívání a z tohoto 

důvodu bylo povoleno užívání této části stavby jako její I. etapa. V II. etapě budou 

dokončeny další dva fóliovníky a dvě kontejnerovny, pokud stavebník využije svého 

práva realizovat II. etapu stavby.   

 

Informaci zpracoval:  
24. 2. 2016  Anna Tomášková, referent odboru životního prostředí,  

Marcela Podsedníková, referent odboru výstavby 


