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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, v zákonem stanovených lhůtách o poskytnutí informací v
následujícím rozsahu
Město Dobruška obdrželo dne 14. 11. 2019 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž žádáte v zákonem
stanovených lhůtách o poskytnutí informací v následujícím rozsahu:
1. Žádám o poskytnutí dokumentu 149cs_23.pdf&original=up_olesnice_hv.pdf zveřejněném na
oficiálních stránkách města Dobrušky) v takové kvalitě, aby bylo možné zjistit takové detaily,
jak je tomu
v dokumentu ÚZEMNÍ PLÁN OLEŠNICE V ORLICKÝCH HORÁCH TEXTOVÁ ČÁST srpen
2019 na stránkách 128, 129 a 130.
Zasíláme Vám požadovaný dokument v souboru „hlavní výkres.pdf“. Vzhledem k jeho
velikosti, kterou neumí email zpracovat, využíváme nástroj „úschovna.cz“. Tento dokument je
možné stáhnout přímo z webových stránek města.
2. Na základě jakého požadavku bylo změněno funkční využití části pozemku parc. č. 618/1
(podle územního plánu schváleného 29. 09. 1999) z "trvalý travní porost" na "venkovská
zástavba bydlení a zemědělské malovýroby" ?
Požadavek na změnu funkčního využití části pozemku parc. č. 618/1 z "trvalý travní porost"
na "venkovská zástavba bydlení a zemědělské malovýroby" nemáme k dispozici. Změnu
využití pozemků může při tvorbě a optimalizaci územního plánu navrhnout projektant nebo
zadavatel.
3. Na základě jakého požadavku bylo změněno funkční využití části pozemku parc. č. 618/1
(podle územního plánu vydaného 17. 09. 2019) z "venkovská zástavba bydlení a zemědělské
malovýroby" na "plocha sídelní zeleně", jak dokládá Příloha 1.

tel.: 494 629 580
fax.: 494 629 582

posta@mestodobruska.cz
www.mestodobruska.cz
datová schránka: mgjbetz

IČ: 00274879
DIČ: CZ00274879

Na základě „Připomínky k návrhu Územního plánu sídelního útvaru Olešnice v Orlických
horách (Č.j. PDMUD 1460/2016, Spis. značka: MUD 321/2016 OM/NL)“, která je ve spisu
evidována pod č.j. PDMUD 4972/2016.
4. Na základě jakého právního předpisu (vyhlášky, vládního nařízení, zákona popř. paragrafu
popř. odstavce popř. písmena) je možné měnit funkční využití pozemku bez požadavku souhlasu
i vědomí jeho vlastníka, jak k tomu došlo v roce 1999 ?
Na základě Zákona č. 50/1976 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů. V rámci projednávání územního plánu měl vlastník
pozemku možnost podat připomínku nebo námitku v souladu se Stavebním zákonem.
5. Na základě jakého právního předpisu (vyhlášky, vládního nařízení, zákona popř. paragrafu
popř. odstavce popř. písmena) bylo před 29. 09. 1999 a před 17. 09. 2019 měnit funkční využití
pouze části pozemku ?
Na základě Zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů. V rámci projednávání územního plánu má vlastník
pozemku možnost podat připomínku nebo námitku v souladu se Stavebním zákonem. Námitky
a připomínky jsou v rámci projednávání územního plánu vypořádány a jsou součástí textové
části odůvodnění vydaného územního plánu.
6. Je-li možnost, aby jedno parcelní číslo mělo více než jedno funkční využití, v souladu se
zákonem, jaký Druh pozemku se uvádí v katastru nemovitostí ?
Ano jedno parcelní číslo může mít v územním plánu vice než jedno funkční využití. Druh
pozemku uváděný v katastru nemovitostí nesouvisí s funkčním využití uvedeným v územním
plánu.

Ing. Ivan Ešpandr
vedoucí odboru rozvoje města

Přílohy: hlavní výkres.pdf – zasláno přes úschovna.cz
informace úschovna.pdf
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