Městský úřad Uherské Hradiště
Tajemník

Odnětí půdy ze ZPF
Žádost o informace:
„V souvislosti s dokumentu č.j. KUZL 13144/2004 ŽPZE-Da ze dne 22.6.2004 (souhlas s odnětím půdy ze
ZPF) žádám o sdělení těchto informací :
1. Každoroční výsledky zaměření postupu těžby, které byly zasílány orgánu ochrany ZPF Městského
úřadu Uherské Hradiště od roku 2004 do roku 2017
2. Plán sanace a rekultivace dobývacího prostoru a ložiska nevyhrazeného nerostu Ostrožská Nová Ves
vztahující se k pozemkům v dokumentu č.j. KUZL 13144/2004 ŽPZE-Da ze dne 22.6.2004
3. Jak byl orgánem ochrany ZPF Městského úřadu Uherské Hradiště upřesňován plán sanace a
rekultivace dobývacího prostoru a ložiska nevyhrazeného nerostu Ostrožská Nová Ves vztahující se k
pozemkům v dokumentu č.j. KUZL 13144/2004 ŽPZE-Da ze dne 22.6.2004 s ohledem na skutečný
časový postup technické rekultivace a skutečné navážky orničních skrývek.
4. Evidenci o nakládáním s ornicí dle podmínek uvedených v dokumentu č.j. KUZL 13144/2004 ŽPZE-Da
ze dne 22.6.2004“

Odpověď:
ad 1. Zdejšímu orgánu ochrany ZPF nebyly zasílány žádné z požadovaných dokladů, protože nebyl
příslušným orgánem ochrany ZPF. Ač je to uvedeno v citovaném souhlasu, byl pro toto konkrétní území
pověřený Městský úřad Uherský Ostroh, který tuto funkci plnil po celou dobu těžby. Požadované doklady
nebyly předmětem předávky dokumentů v rámci ukončení pravomoci orgánu ochrany ZPF v daném území
od 1. 4. 2015.
ad 2. Tento plán byl předán zdejšímu orgánu ochrany ZPF v době, kdy již byla těžba ukončena, do té doby
byl příslušným orgánem ochrany ZPF Městský úřad Uherský Ostroh. Vzhledem k velkému formátu Plánu
sanace není možné jej poskytnout v elektronické podobě či formou fyzické kopie. Plán je k nahlédnutí na
odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí. Termín
nahlédnutí do tohoto dokumentu lze sjednat s vedoucím oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí
Ing. Janem Krčmou, Ph.D., tel. 572 525 840, e-mail: Jan.Krcma@mesto-uh.cz.
ad 3. Bez ohledu na to, co je uvedeno ve shora citovaném dokumentu krajského úřadu, provádí dozor nad
plánem sanace celého území ministerstvo životního prostředí. Proto zdejší orgán ochrany ZPF v tomto
ohledu nečinil žádné úkony.
ad 4. Zdejší úřad nedisponuje požadovanými informacemi, neboť v době provádění skrývky ornice nebyl
příslušným orgánem ochrany ZPF.
Dále ve věci uvádíme, že dokument č.j. KUZL 13144/2004 ŽPZE-Da ze dne 22.6.2004 (souhlas s odnětím
půdy ze ZPF) uvádí jako orgán ochrany ZPF Městský úřad Uherské Hradiště. Situace byla však taková, že
podle tehdy platného zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského fondu, vykonával působnost
orgánu ochrany ZPF pověřený obecní úřad, kterým byl pro řešené území (k. ú. Chylice) Městský úřad
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Uherský Ostroh. Působnost a kompetence zdejšího orgánu ochrany ZPF nebyly v rámci tohoto území, ani
v souvislosti s plněním podmínek shora citovaného dokumentu, žádné. Ze strany zdejšího úřadu nebyla po
dobu těžby v této lokalitě vykonávána žádná činnost a nebyly nám dokládány žádné dokumenty.
Působnost orgánu ochrany ZPF vykonáváme v k. ú. Chylice od 1. 4. 2015, tedy od doby, kdy byla těžba
v této lokalitě již ukončena (v roce 2014). S přechodem kompetencí nám byly předány některé dokumenty
z Uherského Ostrohu, nikoli však veškeré Vámi požadované. Celkovou sanaci a rekultivaci území po
ukončení těžby sleduje a povoluje ministerstvo životního prostředí, které by mohlo, vzhledem k neukončení
rekultivace, některé z požadovaných dokladů mít k dispozici.

Masarykovo náměstí 19

T

+420 572 525 111

IČ

686 01 Uherské Hradiště

E

epodatelna@mesto-uh.cz

DIČ CZ00291471

www.mesto-uh.cz

00291471

Č.Ú. 19–1543078319/0800
DS

ef2b3c5

2/2

