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Odkaz na zveřejněnou informaci podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Město Dobruška obdrželo dne 11. 12. 2019 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž žádáte:
o poskytnutí informací v následujícím rozsahu 1. Na základě jakého právního předpisu (vnitřní směrnice, směrnice, vyhlášky, nařízení vlády,
zákona a jeho paragrafu, pokud má paragraf více odstavců, pak podle jakého konkrétního
odstavce, pokud má odstavec více písmen, pak podle jakého konkrétního písmena) vydal PS
závazné stanovisko ke stavbě na dotčeném pozemku, přestože PS nedisponuje plnou mocí (na
základě které byl požádán o vydání závazného stanoviska) a dotčený pozemek byl vypuštěn z
poslední Změny č.3 ÚPSÚ Olešnice v Orlických horách a je na něm evidován biotop zvláště
chráněného druhu.
2. Na základě jakého právního předpisu (vnitřní směrnice, směrnice, vyhlášky, nařízení vlády,
zákona a jeho paragrafu, pokud má paragraf více odstavců, pak podle jakého konkrétního
odstavce, pokud má odstavec více písmen, pak podle jakého konkrétního písmena) PS v
souhrnném stanovistu uvedl, že je stavba přípustná na dotčeném pozemku, přestože
pS nedisponuje plnou mocí (na základě které byl požádán o vydání závazného stanoviska) a
dotčený pozemek byl vypuštěn z poslední Změny č.3 ÚPSÚ Olešnice v Orlických horách a je na
něm evidován biotop zvláště chráněného druhu..
Podle § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím „pokud žádost směřuje k
poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi
dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání
zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází“.
Vámi požadované informace jsou zveřejněny na webových stránkách města
(https://www.mestodobruska.cz), složka „Úřad“, v rubrice „Povinné informace“, link zde:
https://www.mestodobruska.cz/urad/povinne-informace/
„Poskytnuté informace“:
1) „Informace k územnímu plánu sídelního útvaru Olešnice v Orllických horách“, ze dne
1.11.2019, číslo jednací PDMUD 28143/2019, link zde:
tel.: 494 629 580
fax.: 494 629 582
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https://www.mestodobruska.cz/e_download.php?file=data/povinne_informace/poskytnuteinfo
rmace_150.pdf&original=%C5%BD%C3%A1dost%20o%20poskytnut%C3%AD%20inform
ace%20dle%20z%C3%A1k.%20106.pdf
2) „Informace ke stavebnímu řízení v obci Olešnice v Orllických horách“, ze dne 1.11.2019,
číslo jednací PDMUD 29715/2019, link zde:
https://www.mestodobruska.cz/e_download.php?file=data/povinne_informace/poskytnuteinfo
rmace_153.pdf&original=%C5%BD%C3%A1dost%203%20o%20poskytnut%C3%AD%20in
formace%20dle%20z%C3%A1k.106.pdf
3) „Dotazy k územnímu plánu“, ze dne 29.11.2019, číslo jednací PDMUD 31194/2019, link
zde:
https://www.mestodobruska.cz/e_download.php?file=data/povinne_informace/poskytnuteinfo
rmace_155.pdf&original=%C5%BD%C3%A1dost%204%20o%20poskytnut%C3%AD%20in
formace%20dle%20z%C3%A1k.106%20-%20zve%C5%99ejn%C4%9Bn%C3%AD.pdf
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