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Odpověď na žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb. 

 

Vážený pane Čechu,  

 

Na Vaši žádost o informace odpovídáme takto: 

 

1)      Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí (dále jen odbor ŽP) ani stavební úřad 

neeviduje návrh na vytvoření zahrad na pozemcích p.č. 163, p.č. 177 a p.č. 176/1, všechny k. ú. 

Úsobí. 

 

2)      S ohledem na nutnost ověřit aktuální stav byla odborem ŽP na uvedených pozemcích dne 23. 7. 

2021 provedena terénní pochůzka za přítomnosti orgánu ochrany přírody, orgánu veřejné správy 

v odpadovém hospodářství a orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF). 

Pozemky p.č. 177 a 176/1, oba  v k. ú. Úsobí, jsou vedeny v KN jako trvalý travní porost (dále jen 

TTP). Pozemek p.č. 177  v k. ú. Úsobí je v současné době  využíván jako zahrada. Na pozemku je 

zapojený porost, převážně květiny a nebyly na něm shledány žádné stopy po erozi.  

 

TTP i zahrada jsou vždy součástí ZPF, a proto není povinnost na zahradu pozemky ze ZPF odnímat. Na 

pozemku p.č.  176/1 v k.ú. Úsobí se dle veřejného registru půdy – LPIS - zemědělsky hospodaří. 

Na pozemcích nebyly zjištěny nezákonně soustředěné odpady ani žádné nebezpečné odpady. Movité 

věci zjištěné na pozemku (nádoby, květináče, přepravky, barely s vodou k zalévání) jsou používány 

k amatérskému zahradničení.  Zmiňovaná vana a dřez jsou zakopány a fungují jako jezírko. O tom, 

zda jsou movité věci odpadem, rozhoduje vždy v pochybnostech příslušný krajský úřad na žádost 

vlastníka věci nebo osoby, která prokáže právní zájem nebo z moci úřední (§ 4 odst. 4 zákona č. 

541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů). 

 

Ani podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů nebyly 

shledány žádné skutečnosti k zahájení řízení o přestupku. 

Dle informace stavebního úřadu změny druhu pozemku nebo způsobu využití pozemku do výměry 300 

m2 nevyžadují podle § 80 odst. 3 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o změně využití území ani územní souhlas a prováděnou 

činností nebyl tudíž porušen ani stavební zákon. 
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Přezkoumání možného záboru veřejného prostranství není v kompetenci Městského úřadu Havlíčkův 

Brod, ale v samostatné působnosti městyse Úsobí. Stejně tak není náš úřad oprávněn hodnotit 

estetické hledisko a stav veřejných prostranství. 

 
S pozdravem 
Mgr. Tereza Exnerová 

Sekretariát starosty a místostarostů  

Město Havlíčkův Brod 
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tel.: 569 497 106 
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