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V Sedlčanech dne: 10.2.2016

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 29.1.2016
týkající se navezené zeminy a stavební suti na pozemku parc. čís. v kat. území Nalžovice
obec Nalžovice následující:

1. Vzhledem k tomu, že náš výše citovaný stavební úřad není věcně ani místně příslušným
úřadem pro povolování staveb komunikací a kanalizací, nevydal žádné stavební povolení
pro tento druh staveb. Stavby komunikací je oprávněn povolovat speciální stavební úřad,
kterým je Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Sedlčanech a stavby
kanalizací povoluje speciální stavební úřad, jímž je Odbor životního prostředí téhož úřadu.

2. Z výše uvedeného důvodu Vám náš stavební úřad nemůže poskytnout kopii žádosti o
stavební povolení, kterou požadujete. U zdejšího stavebního úřadu nejsou rovněž uloženy
projektové dokumentace a ani jiné doklady a podklady potřebné pro vydání stavebních
povolení.

3. K Vaší žádosti o vysvětlení a objasnění jednotky "dočasnosti" stavební úřad uvádí, že není
oprávněn toto posuzovat. Pojem dočasnosti není upraven žádným v současnosti platným
právním předpisem. Dočasnost byla, je a pravděpodobně vždy bude pojmem časově velice
nepřesným a nekonkrétním.

Ke zbývajícím otázkám uvedeným v části Vaší žádosti týkajícím se postupu Obce
Nalžovice při provádění stavebních prací při výstavbě komunikace a kanalizace, šetření obce za
skladování na skládce a s tím související zneužití postavení úředníka, můžeme pouze uvést, že
stavebnímu úřadu není známo, proč Obec Nalžovice postupuje právě tímto způsobem. Proto Vám
doporučujeme se s těmito dotazy obrátit přímo na Obecní zastupitelstvo obce Nalžovice.
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