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Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
 

Na Obecní úřad Horní Bojanovice byla dne 25.8.2021 č.j. 379/2021 podána ,, Žádost o podání 
informace v souladu se zákonem č.106/1999 Sb.,, - Schválení výstavby nádrže na vodu a 
skladu v ní na obecním pozemku p.č. 925/8  
Obsah žádosti: Žádám o poskytnutí informace o tom, kdo povolil firmě STAVOČ, spol. s r.o. 
stavět na obecním pozemku p.č. 925/8 nádrž na vodu a sklad v této nádrži, když této stavbě 
nepředcházelo schválení zastupitelstvem obce na veřejném zasedání? Dle platné legislativy 
musí stavbu na obecním pozemku předcházet její schválení zastupitelstvem obce a to na 
veřejném zasedání zastupitelstva obce. Toto se ovšem nestalo. Zastupitelé pouze vzali na 
vědomí to, že se tam něco staví a to v době, kdy byla tato stavba před dokončením. Na 
vědomí zastupitelstvem však byla vzata jen nádrž na vodu, ale ne již sklad v ní. Jelikož je 
tento sklad uzavřen běžným zámkem, jehož klíč se dá koupit v železářství, předpokládám, že  
i věci v něm jsou pro kohokoliv, takže můžeme o tom informovat pocestné a cyklisty, kteří 
tudy prochází?   
 
Odpověď 
Na ústní žádost firmy Stavoč spol. s r.o. byli emailem osloveni zastupitelé obce. Tudíž věděli 
předem o tom, že se dané místo bude upravovat a souhlasili s tím. Některé potřeby vyvstali 
během úprav a zastupitelé prozatím vzaly úpravy na vědomí na VZ. Po dokončení úprav, 
bude na VZ problematika řešena a pokud zastupitelé schválí, bude celá úprava prostranství 
schválena najednou. 
Nádrž je určena na uchování vody kvůli zalévání vysazených stromů v okolí a není určena 
k tomu, aby z ní kdokoliv bral něco, co tam nevložil. Na věci, že si v nádrži někdo, kdo se o 
prostranství pravidelně stará, nechá pití, nevidím nic špatného.  
 
 
    V Horních Bojanovicích 9.9.2021 
 
 

Ladislav Kachyňa-starosta 


