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Předmět žádosti: Obecní pozemek p.č. 1530/21 
 
Dne 4.4.2019 byla na obec Horní Bojanovice podána žádost č.j. 136/2019 
 
1) Proč je obecní pozemek p.č. 1530/1 stále veden jako orná půda, i když je dle Kolaudačního 
souhlasu s užíváním stavby od Městského úřadu Hustopeče odboru dopravy ze dne 
10.12.2013 udělen kolaudační souhlas SO 02-komunikace? Na tuto skutečnost byl bývalý 
starosta a nynější místostarosta, již 2x upozorněn zastupitelkou obce, a to na veřejném 
zasedání číslo 4/2016 dne 18.8.2016 a na veřejném zasedání číslo 3/2018 dne 23.5.2018. 
Žádám o vyjádření od starosty a místostarosty obce.  
odpověď – Starosta oslovil geodetickou kancelář za účelem vytvoření geometrického plánu, 
který je třeba k doložení na Katastr nemovitostí jako příloha k žádosti o zapsání stavby. Po 
obdržení tohoto plánu bude vše uvedeno na pravou míru. 
 
2) Jak byla tato stavba zařazena do majetku obce, když je to komunikace na orné půdě? 
Odepisuje se jako komunikace nebo orná půda? Byla tato orná půda vyřazena ze 
zemědělského půdního fondu, když je tam trvalá stavba, tedy komunikace?  Žádám o 
vyjádření od starosty, místostarosty obce a účetní obce. 
odpověď – Po kolaudaci byla stavba zařazena do majetku. Majetek je odepisován jako 
stavba-komunikace. Stavba a pozemek se dle zákona o účetnictví vede v evidenci majetku na 
dvou účtech, a i když se na pozemku postaví nějaká stavba, tak se stále vedou odděleně. 
Pozemek není součástí stavby a dle zákona 563/1991 o účetnictví a vyhlášky se pozemky 
neodepisují. Orná půda byla vyňata ze zemědělského půdního fondu, a to na základě 
závazného stanoviska, které vydal MÚ Hustopeče odbor životního prostředí dne 19.05.2011. 
Bez vynětí by nebylo vydáno stavební povolení, a tudíž ani kolaudační souhlas. 
 
 
V Horních Bojanovicích  18.4.2019 
 
                                                                                  Ladislav Kachyňa  -starosta 
 
  
 
 
 


