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Sdělení k žádosti o poskytnutí informace
MěÚ Planá, stavební úřad, příslušný podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím (dále jen „zákon o přístupu k informacím“), ve znění pozdějších změn, obdržel dne 8.6.2018
žádost o poskytnutí informace, kterou podal:
………..
Po správním orgánu se požaduje následující informace:
„Žádám o poskytnutí informace o tom, zda byla stavebním úřadem pravomocně povolena stavba
senážního žlabu na pozemcích (trvalý travní porost) p.p.č.
vše v k.ú. Pístov ve vlastnictví
rolníka
Tato stavba je užívána. V případě, že stavební úřad vedl řízení k této stavbě, potom žádám
o informaci, pod jakým číslem jednacím a kdy konkrétně bylo vydáno pravomocné stavební povolení a
kolaudační souhlas a s jakými podmínkami byla stavba povolena.“
Žádost o informaci jste upřesnil podáním ze dne 9.6.2018 následujícím textem:
„Žádám o poskytnutí informace o tom, zda byla stavebním úřadem pravomocně povolena stavba
silážního žlabu (probíhá zde proces silážování sena – píce) na pozemcích (trvalý travní porost) p.p.č.
vše v k.ú. Pístov ve vlastnictví rolníka
Tato stavba je k silážování a skladování siláže
užívána. V případě, že stavební úřad vedl řízení k této stavbě, potom žádám o informaci, pod jakým
číslem jednacím a kdy konkrétně bylo vydáno pravomocné stavební povolení a kolaudační souhlas a s
jakými podmínkami byla stavba povolena.“
Žádosti o sdělení se v souladu s § 4 a § 14 odst. 5 písmeno d) zákona o přístupu k informacím vyhovuje a

informace se poskytne.
Na výše popsaný záměr nevydal zdejší stavební úřad stavební povolení, ani kolaudační souhlas.
Stavební úřad především zjišťoval, zdali má k předmětu dotazu jakékoliv písemné nebo grafické
podklady. Bylo konstatováno, že se v příruční spisovně stavebního úřadu žádné podklady k předmětu
dotazu nenacházejí.
Bylo proto nutné na místě zjistit skutečnosti, rozhodné pro posouzení předmětu dotazu. S vlastníkem
pozemku, panem
., provedl stavební úřad místní šetření dne 13.6.2018, při kterém bylo zjišťováno,
zda se jedná o stavbu, výrobek, případně terénní úpravu. Podle informací od vlastníka pozemku a rovněž
podle skutečně uskladněného materiálu, se jedná o senážní žlab (jámu), sloužící k výrobě a skladování
senáže, tj. krmné směsi s vysokým obsahem sušiny. Skutečný stav byl dokumentován fotografiemi, které
jsou součástí spisu. Senážní žlab má rozměry cca 15 x 45 metrů a hluboký je cca 1 metr. Je situován na
pozemcích p.č.
v katastrálním území Pístov. V době místního šetření byla krmná směs
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naskladněná do výše okolního terénu a připravená na zakrytí neprodyšnou fólií. Senážní žlab není
opatřen odtokovou jímkou pro odvádění fermentačních tekutin.
Stavební úřad dále zkoumal přibližnou dobu vzniku senážního žlabu (jámy). Dle sdělení aktuálního
vlastníka, byl senážní žlab zřízen v roce 1986, tehdejším vlastníkem pozemku (Státní statky). Tuto
informaci nelze přesně ověřit žádným dostupným dokladem. Proto bylo zjišťováno, zda je možno historii
vzniku senážního žlabu dokumentovat dostupnými leteckými snímky. Dle snímků přístupných na
stránkách Plzeňského kraje, je patrna existence senážního žlabu již v roce 1998 (dřívější snímky jsou až
z let 1947 – 1962). Dle snímků ČUZK je existence senážního žlabu patrná minimálně od roku 2005.
Dobu vzniku tudíž stavební úřad není schopen určit přesně, lze však konstatovat, že senážní žlab
prokazatelně vznikl před rokem 2007, tj. před platností „Nového stavebního zákona“. Informací o vzniku
senážního žlabu od vlastníka pozemku (rok 1986) a skutečnostmi, zjištěnými stavebním úřadem lze
konstatovat, že senážní žlab vznikl prokazatelně v době, kdy stavební činnost upravoval zákon č. 50/1976
Sb., Stavební zákon v tehdy platném znění.
Dle této právní úpravy, jak je uvedeno v § 71 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., „povolení stavebního úřadu
vyžadují, pokud k tomu nejsou příslušny podle zvláštních předpisů jiné orgány, terénní úpravy, kterými
se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry, a dále též těžební a jim podobné a s nimi
související práce, nejedná-li se o činnost prováděnou hornickým způsobem.“
V daném případě však nedošlo k podstatné změně vzhledu prostředí, ani k podstatné změně odtokových
poměrů, proto stavební úřad konstatuje, že realizace předmětného záměru v době jejího vzniku,
nevyžadovala povolení stavebního úřadu.
Poučení:
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") v souladu s §16a zákona o
informacích, může podat žadatel, a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6, b)
kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo
předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, c) kterému byla
informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo d) který
nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými
v souvislosti s poskytováním informací. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně
a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. Stížnost se podává u povinného
subjektu, a to do 30 dnů ode dne a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3, b)
uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7. O stížnosti rozhoduje
nadřízený orgán.

Ján Trúchly v.r.
vedoucí stavebního úřadu

Obdrží:
Žadatel (dodejky)
……………….

