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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 25.11.2020 č.j. 396/2020 podána ,, Žádost o 
podání informace v souladu se zákonem č.106/1999 Sb.,, poskytnutí informace, kde žádá o 
poskytnutí informace o stavbě na obecním pozemku p.č.925/8:  

1. Jelikož je na pozemku obce Horní Bojanovice p.č. 925/8 postavena podzemní šachta, 
chtěla bych informaci o účelu této stavby. K čemu to má sloužit? Kdo to tam 
vybudoval? 

2. Kdo nesl náklady této stavby? Jestliže to byla obec, tak v jaké byly výši? 
3. Bylo na tuto stavbu vydáno stavební povolení? Jestliže ano, tak kdo ho vydal a jaké 

bylo datum povolení? 
4. Nebylo na tuto stavbu na obecním pozemku potřeba povolení zastupitelstva obce? 
5. Jak byla nebo bude tato stavba zařazena do majetku obce? 

 
Odpověď  

1. Jedná se o nádrž na vodu, která bude sloužit pro zásobu vody na zalívání stromků. 
Tyto zasadila a nádrž zabudovala firma Stavoč. 

2. Náklady nesl budovatel. 

3. Na stavbu tohoto typu, není třeba stavební povolení. 

4. Se zastupiteli bylo řešeno. V současné době je ještě několik nápadů, jak toto místo 
dokončit, ale je otázkou, jestli lidé, kteří obci zadarmo něco zbudují a opraví, budou 
mít nadále chuť něco podobného dělat. Pokud je budou někteří místní občané pořád 
z něčeho osočovat, tak přesunou své aktivity do jiné obce, kde my následně budeme 
pro smích. 

5. Náklady spojené se stavbou nejsou vedeny v účetnictví obce, tudíž není důvod stavbu 
zařazovat.  

     

 
V Horních Bojanovicích 9.12.2020 
 

Ladislav Kachyňa-starosta 


