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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů – přírodní lanové centrum.
Vážená paní,
dne 20.05.2019 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž požadujete poskytnutí těchto
informací:
1. zda se v působnosti Vašeho úřadu nachází přírodní lanové centrum (lanový park), postavený na
lesním pozemku (pozemku plnícím funkci lesa), popřípadě na jak velké ploše;
2. v jakém stavebně právním režimu (volný, povolovací, ohlašovací) lanový park je a na základě
kterého ustanovení zák. 183/2006 Sb., stavebního zákona, nebo případně interní metodiky svůj
závěr pro daný postup dovozují;
3. zda bylo k uvedení do provozu lanového centra z Vaší strany vydáváno nějaké rozhodnutí v rámci
stavebního řízení (např. stavební povolení, rozhodnutí o změně využití území), popřípadě sdělte,
zda nebylo z Vaší strany žádné takové rozhodnutí vyžadováno;
4. zda je takové přírodní lanové centrum oploceno;
5. současně Vás žádám podle § 139 správního řádu (předběžná informace) o sdělení jaký je postup
při realizaci takového záměru (lanové centrum o velikosti 7000 m2, bez parkoviště pro hosty,
s mobilní toaletou a mobilním dřevěným domkem bez napojení na inženýrské sítě, s překážky
maximálně do výšky cca 8 metrů výšky popř. nižší).
Poskytnuté informace:
Ad 1. v působnosti stavebního úřadu se nachází lanový park na lesním pozemku
Ad 2. volný režim, lanový park realizován v roce 2009 tzn., že byl posuzován dle platných právních
předpisů v době realizace
Ad 3. ne
Ad 4. ano
Ad 5. stanovení postupu vámi uváděného záměru bude odvislé od územně plánovací dokumentace
v daném území (zastavěné území, nezastavěné území atd.) a poměrů v zájmovém území.
S pozdravem

Bc. Bohuslava Tupcová, DiS.
vedoucí odboru

