Městský úřad Uherské Hradiště
Tajemník

Nadregionální biocentrum Hluboček
Žádost o informace:
„Žádám vás laskavě o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
1) Žádám o poskytnutí informace, zda je orgánům životního prostředí města Uherské Hradiště známo, že
na pozemku parc. č. 4328/2 v k. ú. nad Olšavou, který je součástí nadregionálního biocentra Hluboček,
vybudovala neznámá osoba ve svahu nad studánkou, s vědomím Obce Podolí, neprůchodný val z
navezených suchých větví, který je dlouhý cca 20 metrů a vysoký cca 2 metry. Současně žádám o
informaci, který orgán je příslušný k tomu, aby vybudování takového valu povolil. Pokud některý orgán
vybudování valu povolil, žádám o sdělení, který orgán tak učinil a kdy, a také žádám o poskytnutí kopie
tohoto povolení či souhlasu, či obdobného dokumentu.
2) Žádám o poskytnutí informace, zda Obec Podolí, dle vašeho zjištění, o vybudování neprůchodného
valu ze suchých větví, nacházející se na pozemku parc. č. 4328/2 v k. ú. Podolí nad Olšavou, jež je
součástí nadregionálního biocentra Hluboček, věděla, a zda k němu dala souhlas. Současně žádám o
informaci, zda se na vás v této věci Obec Podolí obrátila, a kdy to bylo.

3) Žádám o poskytnutí informace, zda bylo vámi nebo jiným orgánem ochrany přírody a krajiny,
vypracováno jakékoliv odborné stanovisko, které by se zabývalo pozemkem parc. č. 4328/2 v k. ú.
Podolí nad Olšavou, jež je součástí nadregionálního biocentra Hluboček, na němž je uměle vybudován
val z navezených suchých větví ve svahu nad studánkou. Pokud vypracováno bylo, žádám také o jeho
poskytnutí, a to zasláním do mé datové schránky.
4) Žádám o poskytnutí informace, jaká opatření učinil odbor stavebního úřadu a životního prostředí města
Uherské Hradiště k tomu, aby se neopakovala situace, obdobná situaci na pozemku parc. č. 4328/2 v
k. ú. Podolí nad Olšavou, jež je součástí nadregionálního biocentra Hluboček, kde neznámá osoba
vybudovala ve svahu nad studánkou umělý val z navezených suchých větví, který je dlouhý cca 20
metrů a vysoký cca 2 metry. Mám na mysli zejména úkony směřující ke zjištění neznámé osoby, která
předmětný val vybudovala, zjištění, proč tento val neznámá osoba vybudovala a informování veřejnosti,
zda obdobný val může kdokoliv vybudovat nebo zda takový obdobný val vybudovat nemůže, případně
za jakých podmínek jej může vybudovat.

5) Žádám o poskytnutí informace, zda můžu na svém pozemku, který se nachází v nadregionálním
biokoridoru Hluboček, vybudovat stejný neprůchodný val z navezených suchých větví, jako je v
současnosti val, nacházející se na pozemku parc. č. 4328/2 v k. ú. Podolí nad Olšavou, jež je součástí
nadregionálního biocentra Hluboček. Pokud nějaká omezení platí, sdělte, prosím, jaká.
6) Žádám o poskytnutí informace, který orgán je příslušný k prošetření správnosti či nesprávnosti vašeho
postupu ve věci uměle vybudovaného valu ve svahu nad obecní studánkou v délce cca 20 metrů a
výšce cca 2 metry, nacházejícího se na pozemku parc. č. 4328/2 v k. ú. Podolí nad Olšavou, jež je
součástí nadregionálního biocentra Hluboček. Mám na mysli orgán, na který se budu moci obrátit,
pokud budu přesvědčen o tom, že ve věci mělo být postupováno jinak.“
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Odpověď:

k jednotlivým bodům Vaší žádosti o informace Vám sděluji:
ad 1) Ano, že na předmětném pozemku je umístěna hromada klestu je nám známo z Vašeho podnětu ze
dne 16. 07. 2018 a také z provedeného následného místního šetření. Jedná se o záměr, který žádné
povolení nevyžaduje. Není nám známo, že by bylo na předmětný záměr vydáno nějaké povolení.
ad 2) Obec Podolí se na nás v této věci neobrátila a s žádostí o informaci, zda o umístění hromady klestu
věděla a případně k němu dala souhlas, se musíte obrátit přímo na Obec Podolí.
ad 3) O žádném odborném stanovisku, které by se týkalo pozemku p.č. 4328/2 v k.ú. Podolí nad Olšavou,
nám není známo. Pouze jsme Vám posílali odpověď na Váš podnět ze dne 16. 07. 2018.
ad 4) Vzhledem k tomu, že se nejedná o záměr, který by vyžadoval nějaké povolení, a jeho realizací
nedošlo k narušení ochrany nadregionálního biocentra Hluboček, nebude v této věci Odbor stavebního
úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště činit žádná opatření.
ad 5) Každý záměr je nutné posuzovat individuálně s ohledem na místo jeho realizace, po seznámení se
s předmětnou lokalitou, a jelikož nám není známo, kde se nachází Váš pozemek, nelze na tuto otázku
jednoznačně odpovědět.
ad 6) Odvolacím orgánem je Krajský úřad Zlínského kraje.
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