Městský úřad Uherské Hradiště
Tajemník

Stavba „Tůně a mokřady v k. ú. Podolí“

Žádost o informace a odpověď:

1) „Žádám o poskytnutí informací, na kterých pozemcích je umístěna stavba „Tůně a mokřady
v k. ú. Podolí“, nacházející se v lokalitě Přední Díly v k. ú. Podolí nad Olšavou, a kdo jsou
vlastníky těchto pozemků. Stavba byla realizována v roce 2015. Rovněž žádám o informaci, zda
se v uvedeném případě jedná a o stavbu trvalou nebo stavbu dočasnou, a to na jakou dobu.“
Stavba tůní a mokřadů v polní trati Přední díly souhrnně nazývaná „Tůně a mokřady v k.ú. Podolí“ (dále
jen „předmětná stavba“) byla v době závěrečné kontrolní prohlídky stavby v roce 2015 provedena na
pozemcích pozemková parcela na pozemcích pozemková parcela č. 4989, 5007, 5033, 5035, 5038,
5263, 5266, 5267, 5268, 5270, 5272, 5274, 5276, 5278, 5280, 5282, 5284, 5286, 5288, 5290, 5292,
5294, 5296, 5298, 5300, 5302, 5304, 5310, 5312, 5314, 5318, 5320, 5322, 5668, 5823, 5825 v k.ú.
Podolí nad Olšavou. Následně došlo k změně hranic pozemků a předmětná stavba se aktuálně
nachází na základě odvození z uložených dokladů a ortofotomap na pozemcích pozemková parcela
č. 4989, 5007, 5033, 5035, 5038, 5266, 5320, 5668, 5823/2, 5825/2, 5825/3 v k.ú. Podolí nad Olšavou.
Informace o vlastnictví pozemků, na nichž se aktuálně předmětná stavba nachází, nespadají do
působnosti Městského úřadu Uherské Hradišti. Vlastníky dotčených pozemků lze zjistit na
internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v sekci „Nahlížení do katastru
nemovitostí“. Stavba byla povolena jako stavba trvalá.

2) „Žádám o poskytnutí informace, zda v případě stavby „Tůně a mokřady v k. ú. Podolí“, kdy v
roce 2015 byla stavebníkem Obec Podolí, bylo užito právního titulu „právo stavby“ k těm
pozemkům, které nejsou ve vlastnictví Obce Podolí. Pokud ano, žádám o sdělení, zda se jednalo
o „věcné právo“ dle zákona č. 89/2012 Sb. nebo se jednalo o právo dle jiného právního
předpisu, a to kterého. Rovněž žádám o poskytnutí kopie dokumentu, který tuto skutečnost
prokazuje a o poskytnutí informace, kdy bylo smluvní právo stavby schváleno zastupitelstvem
Obce Podolí. Pokud nebylo použito právního titulu „právo stavby“, žádám o sdělení, jakého
právního titulu bylo použito a kdy bylo příslušné právní jednání schváleno zastupitelstvem Obce
Podolí. V takovém případě rovněž žádám zaslání kopie dokumentu, který tuto skutečnost
prokazuje.“
Podkladem pro povolení stavby „Tůně a mokřady v k.ú. Podolí“ byly smlouvy o právu provést stavbu na
pozemcích, které nebyly ve vlastnictví stavebníka. Jedná se o smlouvy uzavřené dle § 51 zákona
č. 40/1964 Sb., v platném znění v době podpisu smluv a to ve vztahu k § 110 odst. 2 písm. a) zákona
č. 183/2006 Sb., v platném znění v době podpisu smluv. Ve věci data schválení smluv zastupitelstvem
obce se obraťte na obec Podolí. Smlouvy jsou přílohou tohoto dokumentu.
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3) „Žádám o poskytnutí informací, na kterých pozemcích v lokalitě Přední Díly jsou umístěny
hráze, přehrážky a bezpečnostní přepady stavby „Tůně a mokřady v k. ú. Podolí“, které mohou
být předmětem soukromého práva a tudíž nejsou pouhými součástmi pozemků, na nichž se
nachází.“
Hráze včetně bezpečnostní přepadů a přehrážky mezi jednotlivými vodními plochami předmětné stavby
se nachází na pozemcích pozemková parcela č. 5035, 5266, 5320, 5668, 5823/2, 5825/2, 5825/3
v k.ú. Podolí nad Olšavou. Posuzování soukromoprávního vymezení uvedených objektů není
v kompetenci vodoprávního úřadu, ale dle dosavadních přístupů soudů k stavbám obdobného
charakteru se dá předpokládat, že by objekty byly posouzeny jako objekty, které jsou součástí
pozemku.

4) „Žádám o poskytnutí informace, zda stavba „Tůně a mokřady v k. ú. Podolí“, je dle stavební
dokumentace a dle dalších vám dostupných informací, vlastnictvím Obce Podolí nebo je
vlastnictvím majitelů pozemků, na kterých se tato stavba nachází. Současně žádám o poskytnutí
kopie dokladu, který prokazuje, kdo je vlastníkem stavby „Tůně a mokřady v k. ú. Podolí“.
Pokud takovým dokladem nedisponujete, sdělte mně, prosím, kdo jím disponuje.“
V době dokončení stavby „Tůně a mokřady v k.ú. Podolí“ se k vlastnictví této stavby hlásila obec
Podolí. O případných následných právních ujednáních ve věci vlastnictví stavby, není vodoprávnímu
úřadu nic známo. Ve věci soukromoprávního vlastnictví stavby „Tůně a mokřady v k.ú. Podolí“ se
obraťte na obec Podolí.

5) „Žádám o poskytnutí kopie kolaudačního souhlasu stavby „Tůně a mokřady v k. ú. Podolí“,
která byla realizována v k. ú. Podolí nad Olšavou v roce 2015.“
Kolaudační souhlas stavby „Tůně a mokřady v k.ú. Podolí“ je přílohou tohoto dokumentu.
6) „Žádám o poskytnutí informace, zda existence stavby „Tůně a mokřady v k. ú. Podolí“ podléhá
povinnosti zápisu či záznamu do evidence příslušného katastru nemovitostí, a zda pozemky na
kterých se stavba nachází, podléhají změně v kategorii „druh pozemku“ téže evidence, a zda je
v souladu s příslušnými předpisy, že tyto pozemky jsou vedeny jako orná půda a ne vodní
plocha.
Stavba „Tůně a mokřady v k.ú. Podolí“ není typem stavby, která vyžaduje dle § 20 odst. 1 zákona
č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů evidenci v katastru nemovitostí. Věc zápisu staveb
a ploch nad rámec § 20 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů je mimo
kompetence vodoprávního úřadu.
7) „Žádám o poskytnutí informací, na jakých částech pozemků (plocha v m2) se nachází stavba
„Tůně a mokřady v k. ú. Podolí“ v lokalitě Přední Díly, přičemž chci, aby tyto informace
vycházely z geodetického zaměření skutečného provedení stavby po jejím dokončení. Sdělte
mně, prosím, parcelní čísla těchto pozemků a výměru těch jejích částí, které tím byly dotčeny.“
Předmětná stavba se aktuálně nachází na pozemcích uvedených v bodu 1). Předmětná stavba není
typem stavby, jejíž geodetické zaměření a projektová dokumentace přesně definují velikost ploch
stavby v m2, hranice pozemků byly po dokončení stavby zásadně změněny. Z těchto důvodů nelze
údaj o částech pozemků trvale dotčených stavbou poskytnout.
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8) „Žádám o poskytnutí informace, kde je možné nalézt na webových stránkách města Uherské
Hradiště odpovědi na žádosti, které byly podány podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím. Mám na mysli informace zveřejňované podle § 5 odst. 3 uvedeného
zákona. Předpokládám, že na stejném místě budou uveřejněny také odpovědi na moji žádost o
informace.“
Informace poskytnuté na základě žádostí podaných dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím jsou uveřejněny na webových stránkách města Uherské Hradiště www.mesto-uh.cz
v sekci: městský úřad – poskytování informací – poskytnuté informace (dostupné na: http://www.mestouh.cz/poskytnute-informace).
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Příloha č. 1
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Příloha č. 2
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Příloha č. 3
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