OBEC CHOTOVINY
Hlinická čp.250, 391 37 Chotoviny
Telefon číslo: 381 284 295
Žadatel: anonymizováno
Odpověď:
Ad. 1 ) Obec Chotoviny nevede v žádné svojí evidenci vodovodní řad, který by se nacházel na
stavební parcele p.č. st. 8/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 588 m2 v k.ú. Sedlečko u
Chotovin ani na stavební parcele p.č. st. 8/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 630 m2 v k.ú.
Sedlečko u Chotovin. S největší pravděpodobností se tak jedná o vodovodní přípojku ve vlastnictví
vlastníka stavby č.p. 39 – objektu k bydlení, část obce Sedlečko, který je součástí stavební parcely
p.č. st. 8/2 v k.ú. Sedlečko u Chotovin (dále jen „stavba č.p. 39“). S dotazy ohledně jejího průběhu se
obraťte na vlastníka dotčené nemovitosti.
Ad. 2) Kolaudace stavby č.p. 39 byla řešena podle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) v platném znění. Na základě žádosti
stavebníka ze dne 16.4.2010 byla dne 10.5.2010 provedena příslušným stavebním úřadem kontrolní
prohlídka dotčené stavby, při které příslušný stavební úřad nezjistil žádné nedostatky provedených
úprav RD č.p. 39 Chotoviny, Sedlečko a na základě tohoto zjištění vydal kolaudační souhlas
s užíváním stavby. Vlastníci sousedních pozemků nejsou dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu účastníky kolaudačního řízení.
Ad. 3) Svoz odpadu pro obec Chotoviny provádí po celém území obce společnost RUMPOLD s.r.o., IČ:
614 59 364, se sídlem Praha 1, Klimentská 1746/52, PSČ: 110 00. Kde mají vlastníci stavby č.p. 39
umístěnou popelnici při svozu komunálního odpadu obec neeviduje, v této problematice se musíte
obrátit na vlastníky objektu.
Ad. 4) Stavba č.p. 46 – stavba občanské vybavenosti, část obce Sedlečko, která je součástí stavební
parcely p.č. st. 49 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 93 m2 v k.ú. Sedlečko u Chotovin (dále jen
stavba č.p. 46), byla evidována v katastru nemovitostí jako stavba se způsobem využití - stavba
občanské vybavenosti na základě Návrhu na zapsání stavby ve smyslu zák.č. 126/93 Sb., § 41,42 ze
dne 23.9.1994, podaném obcí Chotoviny ke Katastrálnímu úřadu Tábor s tím, aby stavba byla zasána
do vlastnictví obce. Obec návrh mimo jiné doložila i Ověřením stavby občanské vybavenosti na parc.
č. 49 v k.ú. Sedlečko u Chotovin ze dne 19.9.1994, vydaným Stavebním úřadem Tábor za účelem
doložení způsobu využití stavby příslušnému katastrálnímu úřadu. K dnešnímu dni již obec Chotoviny
není vlastníkem dotčené stavby. Pakliže se způsob jejího využití změnil, je na současném vlastníkovi,
aby zajistil změnu údajů o stavbě v evidenci nemovitostí.

Vyrozumění o částečném odložení žádosti:
Současně Vás tímto vyrozumíváme, že Vaše žádost o poskytnutí informace ze dne 16.3.2020 se
v části týkající se informace ohledně placení daně z nemovitosti u stavby č.p. 46 v souladu
s ustanovením § 14 odst. 5) písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
odkládá, kdy problematika daní se nevztahuje do působnosti obce Chotoviny.

