OBECNÍ ÚŘAD KNĚŽPOLE
Kněžpole čp. 125, PSČ 687 12

Vyřizuje: Ing. Kateřina Vašíčková
Tel/fax.: 572 587 121, 775 141 280
e-mail.: urad@knezpole.cz
V Kněžpoli dne 2.12.2021
Č.j. 419/2021/KNE

Poskytnutí informací na základě Rozhodnutí Zlínského kraje č.j. KUZL 82061/2021
Na základě Rozhodnutí Zlínského kraje č.j. KUZL 82061/2021, které je evidováno pod č.j.
409/2021/KNE ze dne 22. listopadu 2021, a kterým bylo obci Kněžpole, IČ 00291013, se
sídlem v Kněžpoli 125, 687 12 přikázáno poskytnout informace požadované v bodech 2. a 3.
žádosti ze dne 16. října 2021 od žadatele ……………….., evidované pod č.j. 384/2021/KNE,
sdělujeme následující:
K bodu 2:
Dotaz žadatele:
Dle advokátní kanceláře (a zákona o obcích) patří vydávání takových souhlasů do samostatné
působnosti obce a mezi tzv. zbytkové pravomoci. Ty jsou zde v kompetenci RO Kněžpole.
Byla starostovi obce svěřena ZO Kněžpole nebo RO Kněžpole pravomoc vydávání stanovisek
(souhlasů) ke stavbám v katastru obce Kněžpole?
V kladném případě žádám o zaslání usnesení, vydaných těmito orgány Obce Kněžpole v dané
věci.
Odpověď:
Pravomoc vydávání stanovisek starostovi nebyla svěřena konkrétním usnesením rady obce.
Nicméně zaužívaný systém vydávání stanovisek vychází z desítek let trvající praxe, se kterou
byla rada vždy srozuměna a seznámena. Lze tedy dovodit, že bylo pověření vydáno
konkludentně.
K bodu 3:
Dotaz žadatele:
Pokud byla od počátku r. 2018 doručena obci oznámení o zahájení stavebního řízení, na které
nebyl předtím vydán souhlas obce, svolával v minulosti starosta obce v této věci vždy RO
Kněžpole k vyjádření a případnému podání námitek k řízení?
Odpověď:
Od počátku roku 2018 byly obci doručeny ve věci průmyslové zóny oznámení o zahájení řízení,
ke kterým se předtím obec nevyjadřovala, převážně ve věcech, kde probíhalo opakované řízení.
K těmto záměrům se obec vyjadřovala v rámci předchozích řízení a s ohledem na rozsudky
správního soudu ve věcech územního plánu obce Kněžpole v oblasti průmyslové zóny, nemělo
význam se k věci opakovaně vyjadřovat. Proto k těmto záležitostem nebyla svolávána rada a
nepřijímala k nim usnesení. Výjimku představovalo řízení ve věci Přístavby skladu výrobní
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haly C, v areálu AZ BETON, kdy byl starosta v době pro podání vyjádření hospitalizován a
následně čerpal dovolenou po operaci (v případě déle trvající nepřítomnosti zastupuje starostu
místostarosta), a také stavby, které svou povahou nepředstavovaly nebezpečí nárůstu dopravy
(např. přístavba šaten a prodejny AZ BETON).

Mgr. Petr Knot
starosta

