
Vyjádření kontrolovaného subjektu ke kontrole provedené dne 29.4.2021 
 
 
Kontrolovaný subjekt reaguje na předložená nápravná opatření navržená KV ZMM k odstranění zjištěných 
nedostatků při kontrole průběhu zavážení městských pozemků parc. č. 1690/162 a 1690/186 v lokalitě Primál 
provedené dne 29.04.2021 a uvedené v zápise o kontrole vypracovaném KV ZMM a předloženém 
v podkladech do zasedání ZMM dne 26.11.2021 následovně: 
 
Jako kontrolovaný subjekt upozorňuji na skutečnost, že město Modřice ani osoba starosty města nejsou 
kompetentním orgánem státní správy v povolování dotčené kontrolované stavby. Město tak nemá a ani 
nemůže mít k dispozici kompletní dokumentaci k návozu zeminy vypovídající o celém povolovacím a 
realizačním procesu. 
Kontrolovaný subjekt opakovaně sděluje, že věcně příslušným státním orgánem ve věci povolení této stavby 
je místně příslušný Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, který vydal všechna příslušná povolení k realizaci 
stavby a ke kterému se mají zainteresované subjekty také ve věci obracet. 
 
K navrženým opatřením a doporučeným usnesením pro ZMM sděluje kontrolovaný subjekt následující: 
 
K usnesení 1) 
Ke kontrole splnění podmínek pro ukončení stavby je věcně a místně příslušný orgán, který stavbu povoloval. 
Kontrolovaný subjekt prohlašuje, že opakovaně podá na příslušný stavební úřad podnět k ukončení terénních 
úprav. Pokud není toto dostačující, požaduje kontrolovaný subjekt po ZMM a KV ZMM přesnou specifikaci 
všech dalších dostupných prostředků k zajištění definitivního ukončení stavby.  
 
K usnesení 2) 
Kontrolovaný subjekt požaduje bližší specifikaci pojmu „revitalizace“ dotčených pozemků města. Pokud KV 
má za to, že jde o obnovu využití pozemku k zemědělským účelům, kontrolovaný subjekt má za to, že 
rozprostřením ornice dotčené pozemky opět budou plnit funkci zemědělského pozemku, tak jak tomu bylo 
před terénními úpravami.   
Pokud rozprostření ornice není revitalizací, potom kontrolovaný subjekt požaduje po KV ZMM stanovit 
specifikaci vlastní revitalizace a stanovit výši požadované úhrady. Dále kontrolovaný subjekt požaduje po KV 
ZMM stanovit způsob, druh a vymahatelnost finanční náhrady.  
 
K usnesení 3) 
K vymáhání daně z nemovitosti kontrolovaný subjekt uvádí, že je v rozporu s platnou legislativou. Dle 
důvodové zprávy k novelizaci §4 odst. 1 písm. g) bod 6 zákonem č. 23/2015 Sb. jsou od daně z nemovitosti 
osvobozeny pozemky ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním území se pozemky nacházejí. Dle 
odůvodnění by bylo zcela zbytečné a především neefektivní, aby obec hradila daň z pozemků sama sobě. To 
neplatí, pokud jsou pozemky obce v jiném katastrálním území, což není tento případ. 
 
K úhradě ušlého nájemného kontrolovaný subjekt sděluje, že úhrada ušlého zisku v podobě ušlého 
nájmu/pachtu za období 2016-2021  v celkové výši 8.874,- Kč byla k 31.12.2021 složena na pokladnu města. 
Její výše byla stanovena v souladu s Interní směrnicí, která stanoví pravidla pro nájem pozemků ve vlastnictví 
města Modřice sloužícího pro zemědělskou činnost ve výši 1% průměrné základní ceny zemědělských 
pozemků dle Vyhlášky č. 298/2014, o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými 
základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů. 
Současně kontrolovaný subjekt k vymáhání ušlého nájemného ve výši 365.850,- Kč navrhované KV ZMM 
upozorňuje na skutečnost, že firma GAS Transport s.r.o. uhradila městu Modřice na základě Dohody o 
narovnání vztahů a o uložení zeminy a terénních úpravách na pozemku parc. č. 1690/186 částku 605.000,- Kč 
a tudíž je dle názoru kontrolované tento požadavek neoprávněný. 
 
  



 . 
K usnesení 4) 
Kontrolovaný subjekt souhlasí s návrhem k projednání akcí obdobného charakteru a rozsahu v ZMM, pokud 
si jej ZMM vyhradí do své kompetence, která je doposud na straně RMM případně starosty města, který 
město zastupuje dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v jednáních se státními orgány na venek. 
 
 
K poslední uvedené větě závěru zápisu o kontrole ve znění, cituji: „V případě, že vedení města nebude činit 
odpovídající kroky směřující k nápravě této ekologicky zdevastované lokality, KV bude nucen se obrátit na 
příslušné orgány státní správy“, uvádí kontrolovaný subjekt následující: 
 
Toto sdělení chápe kontrolovaný subjekt jako dezinformování zastupitelů, že demokraticky zvolené vedení 
města nemělo a nemá eminentní zájem celou vzniklou situaci vyřešit v co nejkratším čase a nikdy nepodnikalo 
kroky k jeho vyřešení. Z předložených dokumentů, které měl KV ZMM k dispozici, je patrné, že vedení města 
vždy a několikrát iniciovalo potřebné kroky k narovnání vzniklého stavu.  
Dále kontrolovaný subjekt uvádí, že iniciativu v narovnání stavu návozu zeminy mohl nezávisle na městu 
podnikat kterýkoliv samostatný právní subjekt nebo osoba včetně majitelů ostatních dotčených pozemků a 
rovněž tak mohl činit KV nebo Občanské sdružení Za čisté a klidné Modřice, která má ochranu životního 
prostředí ve své náplni. 
  
Pro tvrzení KV ZMM, že se jedná o ekologicky zdevastovanou lokalitu, požaduje kontrolovaný subjekt 
předložení relevantních důkazů, a ne pouhé tvrzení KV v zápise o kontrole, že to tak je, které není ničím 
podloženo a jde tak pouze o uvádění zavádějících a manipulačních tvrzení. 
 
Závěrem svého vyjádření kontrolovaný subjekt navrhuje ZMM, pokud má za to, že vedení města pro řešení 
situace nečinní a nečinilo potřebná opatření, aby pověřilo těmito kroky vlastní KV a jeho členy. 
 
Návrh usnesení 
ZMM pověřuje předsedu KV zast. Procházku a všechny členy KV jednáním ve věci ukončení návozu zeminy 
v lokalitě Primál včetně zajištění úhrady revitalizace dotčených pozemků s firmou GAS Transport s.r.o. 
 
 
V Modřicích 1.března 2022 
 
 
Kontrolovaná: město Modřice, zastoupené Ing. Josef Šiška – starosta města 


