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Městský úřad Sedlčany
odbor výstavby a územního plánování
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Č.j. : OVÚP-1503/16IVš V Sedlčanech dne: 21.1.2016

Nalžovický občanský spolek
Červený 25
262 93 Nalžovice

Věc: Sdělení k žádosti o informaci podle zák.čís, 106/1999 Sb.

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Sedlčanech (dále jen "stavební
úřad") sděluje k Vaší žádosti o informaci podle zákona čís. 106/1999 Sb. doručené dne 14.1.2016
týkající se navezené zeminy a stavební suti na pozemku parc. čís. v kat. území Nalžovice
obec Nalžovice následující:

1. Pozemek parc. čís. v kat. území Nalžovice je v majetku obce. Podle sdělení zástupce
obce, tj. paní starostky Jany Pšeničkové, začala obec na tento pozemek navážet
výkopovou zeminu a kamení včetně ornice ze stavby obecní kanalizace a stavby
komunikace a využívat jej jako dočasnou deponii. Navážení zeminy a kamení na dočasnou
deponii bylo prováděno Obcí Nalžovice v roce 2014 a 2015.

2. Z výpisu z katastru nemovitostí LV čís. pro kat. území Nalžovice jsme zjistili, že
pozemek parc. čís. který leží v sousedství zámku Nalžovice, je veden jako zahrada se
způsobem ochrany nemovitá kulturní památka.

3. Dne 16.12.2015 provedla na místě dočasné deponie inspekční kontrolu Česká inspekce
životního prostředí, oblastní inspektorát Praha. Ta dospěla k závěru, že výkopová zemina
a kamení včetně ornice navezené v dočasné deponii nevykazuje žádné znečištění jinými
odpady, které by ohrožovaly nebo poškozovaly životní prostředí. Tyto skutečnosti proto
neodůvodňují zahájení správního řízení pro porušení zákona o odpadech. Ke stejnému
závěru inspekční kontrola došla i ve věci údajného poškozování dřevin, jelikož k žádnému
poškození stromů v oblasti jejich kůry nedošlo a nebyly ani zahrnuty navezeným
materiálem kmeny jednotlivých stromů.

4. Odbor školství s památkové péče Městského úřadu Sedlčany, jako orgán příslušný
k výkonu přenesené působnosti na úseku státní památkové péče, vydal dne 1.10.2015
v téže věci vyjádření, ve kterém uvádí, že deponie je pouze dočasného charakteru a
žádným způsobem nezasahuje do prostředí zámku ani jeho nejbližšího okolí a že
z hlediska státní památkové péče nemá k deponii námitek, pokud plochu využitou k uložení
zeminy vlastník navrátí do původní podoby a výšku upraví shodně s okolním terénem.

S přihlédnutím k výše uvedenému a rovněž vzhledem k tomu, že i stavební úřad dospěl
k závěru, že se v žádném případě nejedná o provedení terénních úprav ve smyslu ustanovení § 3
zákona čís. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dál jen "stavební zákon"), kdy se terénní úpravou rozumí zemní práce a změna terénu, jimiž se
podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry, těžební a jim podobné a s nimi související
práce, např. skladovací a odstavné plochy, násypy, zavážky, úpravy pozemků pro zřízení hřišť a
sportovišť a těžební práce na povrchu, nebude zahajovat žádné správní řízení v uvedené věci. Na
pozemku jsou nasklápěny hromady vytěženého materiálu, který bude podle sdělení starostky
použit v nejbližší době na zpevnění obecních polních cest atd.



Závěrem lze pouze konstatovat, že i stavební úřad se podivuje nad rozhodnutím
zastupitelstva Obce Nalžovice umístit dočasnou deponii na pozemku parc. čís. který nese
ochranu nemovité kulturní památky a domnívá se, že bylo možné dočasnou deponii umístit do jiné
vhodnější lokality.
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