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Věc : Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů
Obec Dětřichov obdržela dne 7. října 2019 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o svobodném přístupu
k informacím“), v níž se domáháte poskytnutí informací o přípravě, realizaci a důsledcích akce „Obnova
vodních a mokřadních biotopů v lokalitě za hřištěm v k. ú. Dětřichov nad Bystřicí“.
Poskytnutí informace jste žádal v písemné formě zaslat doporučeně na Vám uvedenou adresu. Jelikož
jedním z bodů žádosti bylo poskytnutí kopií projektové dokumentace, postupovala obec podle § 17 odst.
1 zákona o svobodném přístupu k informacím a požadovala v souvislosti s poskytováním informací
úhradu, která byla zaplacena dne 30. 10. 2019.
Obec Dětřichov Vaší žádosti vyhovuje a poskytuje následující informace:
Otázka 1
„1. co bylo, či je cílem této akce a zda jsou tyto cíle uvedeny či stanoveny písemně, v případě že ano,
žádám, aby součástí informace byla jejich kopie.
Odpověď na otázku 1:
Cíle akce „Obnova vodních a mokřadních biotopů v lokalitě za hřištěm v k. ú. Dětřichov nad Bystřicí“
jsou zachycené v průvodní zprávě projektové dokumentace, kterou poskytujeme v příloze.
Otázka 2
„2. kdo a na základě jakých podkladů akci schválil.“
Odpověď na otázku 2:
Realizaci akce schválilo Zastupitelstvo obce Dětřichov nad Bystřicí na svém veřejném zasedání dne 20. 2.
2017, a to usnesením č. 1/2017.
Otázka 3
„3. zda k uvedené akci existuje projektová a prováděcí dokumentace, v případě že ano, žádám, aby
součástí informace byly jejich kopie.“
Odpověď na otázku 3:
Ano, existuje. Dokumentaci poskytujeme v kopiích v příloze.
Otázka 4
„4. jak bylo v projektové dokumentaci řešeno napájení tůní vodou.“
Odpověď na otázku 4:
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Viz projektová dokumentace poskytnutá k otázce 3, konkrétně část B. Souhrnná technická zpráva, část
B.1.3. objekt SO1. Uvádíme, že tůně jsou zásobeny spodní vodou a jejich hladina bude přirozeně kolísat
s úrovní hladiny spodní vody.
Otázka 5
„5. jak bylo v projektové dokumentaci řešeno nakládání s vytěženou zeminou a kde je k dnešnímu dni tato
zemina deponována a v jakých objemech.“
Odpověď na otázku 5:
Řešení nakládání s vytěženou zeminou je obsaženo v poskytnuté projektové dokumentaci, viz odpověď
na otázku 3. Nad rámec toho uvádíme, že k nakládání se zeminou docházelo v souladu s podmínkami
orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, zachycenými ve výroku územního rozhodnutí MěP
Bruntál, č. j. MUBR/59144-17/hol-Výst. 7722/2017/hol, ze dne 11. 9. 2017, podle něhož byla část ornice
uložena v místě stavby, následně použita na ozelenění staveb. Zbývající část ornice byla odvezena a
rozprostřena na pozemky v k.ú. Dětřichov nad Bystřicí pro zlepšení vegetačního pokryvu a narovnání
vybraných terénních nerovností po obci. Deponie byla uložena na určenou skládku, dle požadavků orgánu
ochrany zemědělského půdního fondu, což obec dokládala tomuto orgánu ochrany ZPF i Agentuře
ochrany přírody a krajiny ČR. Obec nedisponuje informací, zda je deponovaná zemina stále na skládce, či
byla později přemístěna.
Přílohy:
- dokumentace stavby „Obnova vodních a mokřadních biotopů v lokalitě za hřištěm v k. ú. Dětřichov nad
Bystřicí“
Ing. Jaroslav Vandas
starosta obce
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