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Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, ve věci „Novostavba rekreačního objektu v k. ú. Olešnice v Orlických horách
p. č. 618/2“.
Dne 12. 8. 2019 byla Městskému úřadu Dobruška, odboru výstavby a životního prostředí,
oddělení životního prostředí,
doručena žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem
žádosti je poskytnutí informací s odkazem na souhrnné vyjádření výše nadepsaného oddělení
životního prostředí (č.j.: MUD 830/2019OVŽP/DM, ze dne 20. 3. 2019), které se týkalo novostavby
rekreačního objektu s příslušenstvím na pozemcích KN parc. č. 618/2 a 619/2, oba v k. ú. Olešnice
v Orlických horách.
Na základě Vaší žádosti a závěru rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne
5. 9. 2019, č.j.: KUKHK-STI-24/OP/2019-4, ve věci vyřízení stížnosti na postup povinného subjektu
při vyřizování žádosti o poskytnutí informace, Vám podáváme následující doplňující informace:
Požadavek bod č. 1:
Žádám o poskytnutí kopie došlého dokumentu č. j. PDMUD 5142/2019 ze dne 21. 02. 2019.
Poskytnuté informace k bodu č. 1:
V příloze č. 1 tohoto sdělení Vám zasíláme požadovanou kopii žádosti o vyjádření výše
nadepsaného oddělení životního prostředí k předmětnému záměru. Kopie žádosti byla v souladu
s přiloženým rozhodnutím povinného subjektu o částečném odmítnutí žádosti anonymizována.
Požadavek bod č. 2:
V souhrnném vyjádření oddělení životního prostředí spis. zn.: 246.6.; Skart. zn. :V/5, č. j.
MUD 830/2019 OVŽP/DM (dále jen "SVOŽPDM") je v první větě uvedeno, že se týká projektové
dokumentace ke stavebnímu záměru akce: "Novostavba rekreačního objektu s příslušenstvím k.ú.
Olešnice v Orlických horách pč. 618/2". Hned v následující větě (tedy druhé) je uvedeno, že
předložená projektová dokumentace řeší novostavbu na pozemcích parc. č. č 618/2 a 619/2, oba v k.ú.
Olešnice v Orlických horách. V dokumentu "Změna č. 3 ÚPSÚ Olešnice v Orlických horách" (Příloha
1) je na straně 22 doslova uvedeno:
"Lokalita č. 3/4 – Nesouhlasí (rozuměj Agentura ochrany přírody a krajiny ČR) s vymezením této
zastavitelné plochy (rozuměj parc. č. 619/2) z důvodu konfliktu s druhovou ochranou ve smyslu ust.
§ 49 zákona. Na daném pozemku i okolních pozemcích je evidován výskyt chráněných druhů rostlin.
Jedná se o podmáčené pozemky, kde by výstavba znamenala zásah do vodního režimu lokality, a tím i
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ohrožení biotopu i populace chráněného druhu rostliny upolínu nejvyššího. Tento pozemek navíc leží
v území potenciálně ohroženém povodněmi. Výstavba objektu rodinného domu již byla odsouhlasena
na sousedním pozemku parc. č. 618/2, proto se jeví další rozšiřování lokality jako bezpředmětné.
Požadují tuto plochu vypustit z návrhu změny č. 3 ÚPSÚ. Lokalita č. 3/4 bude ze Změny č. 3
vypuštěna."
Skutečnost, že vypuštěná lokalita 3/4 je totožná s pozemkem parc. č. 619/2 (na kterém, podle
SVOŽPDM, řeší předložená projektová dokumentace novostavbu rekreačního objektu
s příslušenstvím), je doložena na stránkách 55, 57 a 58 "Změna č. 3 ÚPSÚ Olešnice v Orlických
horách" (Příloha 1).
Vzhledem ke skutečnosti, že v SVOŽPDM se PS nezmiňuje o faktu, že pozemek parc. č. 619/2 byl ze
změny č. 3 vypuštěn (jeho funkční využití nebylo změněno na plochu k bydlení) a proti novostavbě
přímo na tomto pozemku nemá připomínky, žádám o poskytnutí kopie dokumentu, ze kterého je
zřejmé, že funkční využití pozemku parc. 619/2 bylo změněno a realizace novostavby na něm je
přípustná.
Poskytnutá informace k bodu č. 2:
K tomuto budu poskytl informaci orgán územního plánování při MěÚ Dobruška.
K žádosti o poskytnutí kopie dokumentu, ze kterého je zřejmé, že funkční využití
pozemku KN parc. č. 619/2 v k. ú. Olešnice v Orlických horách bylo změněno a realizace
novostavby na něm je přípustná:
Funkční využití pozemku 619/2 nebylo změněno. Pozemek se dle platného ÚPSÚ
Olešnice v Orlických horách nachází v ploše s funkčním využitím: ,,plochy zeleně ochranné a
užitkové“. Dle projektové dokumentace jsou na tomto pozemku umisťovány dvě akumulační a
vsakovací šachty o průměru 1,2m a dešťová kanalizace PVC 100. Plochy zeleně nebudou nijak
likvidovány, ani znehodnocovány, proto je stavba přípustná dle územního plánu i na tomto
pozemku.
Požadavek bod č. 3:
V poslední větě prvního odstavce (pod čarou) SVOŽPDM je uvedeno - "Stavba se nachází
mimo záplavové území vodního toku Olešenka." Vzhledem ke skutečnosti, že projektová
dokumentace (podle SVOŽPDM) řeší novostavbu na dvou pozemcích (parc. č. 618/2 a 619/2) žádám
o poskytnutí následujících informací:
3a. Tvrzení, že se stavba nachází mimo záplavové území vodního toku Olešenka se týká té části
stavby, která je projektována na pozemku parc. č. 618/2?
3b. Tvrzení, že se stavba nachází mimo záplavové území vodního toku Olešenka se týká té části
stavby, která je projektována na pozemku parc. č. 619/2?
3c. Pokud je odpověď na bod 3b. Ano, žádám (vzhledem ke skutečnosti, že na straně 22 Příloha 1 je
uvedeno, že - "Tento pozemek |rozuměj parc. č. 619/2| navíc leží v území potenciálně ohroženém
povodněmi") o poskytnutí kopie dokumentu, ze kterého je zřejmé, že tento pozemek leží mimo
záplavové území (jak je uvedeno v SVOŽPDM), tedy že není ohrožen povodněmi.
Poskytnutá informace k bodu č. 3:
Ad. otázka 3a.: Ano.
Ad. otázka 3b.: Ano.
Ad. otázka 3c.: Tímto doplňujeme poskytnutou informaci k záplavovému území vodního
toku Olešenka. Níže přikládáme výřez mapového podkladu – mapa vodního hospodářství, která
je veřejně přístupná na webových stránkách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
(webová
adresa:
http://mapy.kr-kralovehradecky.cz/hv_map/vodni-hospodarstvi/)
se
zakreslením zájmové lokality.
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Požadavek bod č. 4:
V dokumentu Městského úřadu Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí spis. zn.:
MUD 3/2013, č.j. PDMUD 7/2013 je uvedeno, že podle závazného stanoviska Správy chráněné
krajinné oblasti Orlické hory a Krajského střediska Hradec Králové (č.j. 00943/OH/2012, 01665/OH),
nedojde k zásahu (v rámci stavby realizované na pozemku parc. č. 618/2) do okolních pozemků parc.
č. 618/1, 619/2 a 634/1 v kat. území Olešnice v Orlických horách, na nichž je evidován výskyt zvláště
chráněného druhu upolínu nejvyššího. Vzhledem k této skutečnosti žádám o poskytnutí následujících
informací –
4.a Jsou, podle předložené projektové dokumentace řešící novostavbu na pozemcích parc. č. 618/2 a
619/2, oba v k. ú. Olešnice v Orlických horách, dva skružové objekty (ve kterých budou
zadržovány dešťové vody a následně vsakovány) projektovány na pozemku parc. č. 618/2?
4.b Jsou, podle předložené projektové dokumentace řešící novostavbu na pozemcích parc. č. 618/2 a
619/2, oba v k. ú. Olešnice v Orlických horách, dva skružové objekty (ve kterých budou
zadržovány dešťové vody a následně vsakovány) projektovány na pozemku parc. č. 619/2?
4.c Pokud je odpověď na bod 4b. Ano, žádám (vzhledem ke skutečnosti, že nedojde podle odkazu
spis. zn. MUD 3/2013, č.j. PDMUD 7/2013 na č.j. 00943/OH/2012, 01665/OH/ k zasažení
pozemku parc. č. 619/2) o poskytnutí kopie dokumentu, ze kterého je zřejmé, že je přípustné
(v rozporu se závazným stanoviskem Správy chráněné krajinné oblasti Orlické hory a Krajského
střediska Hradec Králové), aby byl pozemek 619/2 (realizací novostavby na parc. č. 618/2)
zasažen a došlo k ohrožení výskytu zvláště chráněného upolínu nejvyššího.
Poskytnutá informace k bodu č. 4:
K tomuto budu poskytl informaci obecný stavební úřad při MěÚ Dobruška.
Ad. 4a. Ne.
Ad. 4b. Ano.
Ad. 4c. kopie dokumentu, ze kterého je zřejmé, že je přípustné, aby byl pozemek 619/2
v katastrálním území Olešnice v Orlických horách zasažen realizací novostavby na parc.
č. 618/2, viz příloha č. 2 tohoto dokumentu.
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Upozornění:
Vzhledem ke skutečnosti, že stále probíhá správní řízení v předmětné věci a žadatel je
účastníkem tohoto řízení, upozorňujeme na ust. § 38 odst. 1 a 38 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého mají účastníci řízení a jejich zástupci
právo nahlížet do spisu, činit si výpisy a pořizovat si kopie ze spisu.

Ing. Tomáš Seidl
vedoucí oddělení životního prostředí
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