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Na Obecní úřad Horní Bojanovice byla dne 15.7.2021 č.j. 335/2021 podána ,, Žádost o podání 
informace v souladu se zákonem č.106/1999 Sb.,, - Nádrž na vodu a sklad v ní na obecním 
pozemku p.č. 925/8  
Obsah žádosti: Jelikož je na pozemku obce Horní Bojanovice p.č. 925/8 postavena nádrž na 
vodu na zalévání obecních stromů, chtěla bych informaci o tom, kdo povolil a komu udělat 
z této nádrže sklad alkoholických a nealkoholických nápojů? 
Protože se na této nádrži již delší dobu neprovádí žádné vnitřní a venkovní úpravy a 
předpokládám tedy, že je tato stavba již dokončena, žádám o informaci o tom, proč tato nádrž 
není viditelně uzamčena tak, aby se do ní nedostaly nepovolané osoby? Dle předchozích 
odpovědí z Obce Horní Bojanovice na téma této stavby bude asi povolanou osobou starosta, 
místostarosta, případně jiná osoba provádějící opravy či údržbu nádrže a také osoba, která 
bude vodou z této nádrže zalévat obecní stromy, tak jak je dán účel této stavby? 
Také ještě dotaz na to, proč nebyla výstavba této nádrže schválena před započetím stavby 
zastupitelstvem obce? A bude vůbec někdy schválena nebo zůstane jako nepovolená stavba na 
obecním pozemku? 
 
Odpověď 
Stavba, jak píše sama žadatelka v její žádosti níže, ještě nebyla schválena zastupitelstvem 
obce a pokud si tam někdo prozatím odložil pití, je to jeho věc. 
Nádrž je uzamčena stejným zámkem jako rozvaděče elektrického proudu, které se nacházejí 
na veřejných prostranstvích. Je jejich uzamčení nedostatečné? 
Zalévat stromy vodou v případě potřeby může starosta, místostarosta, případně další občané, 
kteří budou mít klíč a mají zájem o to, aby v jejich okolí rostly pěkné stromy a jsou ochotni 
přiložit ruku k dílu, aby se v obci něco zlepšilo. 
Zastupitelé 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. 
 
    V Horních Bojanovicích 16.7.2021 
 
 

Ladislav Kachyňa-starosta 


