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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
Vážený pane,
dne 11.12. 2019 obdržel Městský úřad Dobruška (dále jen povinný subjekt) Vaší žádost o
poskytnutí informací dle 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.
1a. Na jakých konkrétních okolních zemědělských pozemcích by (podle PS) by vznikly proluky
nevhodné k obhospodařování okolních zemědělských pozemků. Žádám o uvedení konkrétních
parcelních čísel.
1b. Pokud PS nevyhověl připomínce z důvodu "velkého plošného rozsahu plochy", pak na
základě jakého právního předpisu (vnittřní 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) nevyhověl
připomínce alespoň na části plochy, jak to učinil v případě parc. č. 619/2 (viz str. 133).
2.
2a. 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) změnil PS
fumkční využití pozemků parc. č. 3210/2 a 3210/3 přes pozemek vede elektrické vedení vysokého
napětí, a na pozemku parc. č. 3210/2 je dokonce postavena stavba.
2b. Zda se pozemky 3210/2 až 3210/10 rovněž nacházejí v oblasti výskytu chráněné druhu –
chřástala polního
3.
3a. Žádám o poskytnutí kopie dokumentu, ze kterého je zřejmé, že na pozemku parc. č. 3217 v
k. ú. Olešnice v Orl. hor. je evidován výskyt chráněné druhu – chřástala polního.
3b. Žádám o poskytnutí kopie dokumentu, ze kterého je zřejmé, na kterých všech pozemcích (v
okolí parc.č. 3217) je evidován výskyt chráněné druhu – chřástala polního, což znamená
poskytnutí kopie dokumentu, na kterém je zakreslen celý areál výskytu chráněné druhu –
chřástala polního v okolí parc. č. 3217 v k. ú. Olešnice v Orl. hor.
4.
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4a. Žádám o poskytnutí kopie dokumentu, ze kterého je zřejmé, že bylo požádáno o změnu
funkčního využití západní části pozemku parc. č. 619/2.
4b. 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) bylo
změněno funkční využití pouze části (západní) pozemku parc. č. 619/2
5.
5a. Žádám o poskytnutí kopie dokumentu, ze kterého je zřejmé, že polovina pozemek parc. č.
218 byla zařazena do ploch „ploch objektů rodinné rekreace“, jak uvedl PS na str. 134 Územní
plán Olešnice v Orlických horách TEXTOVÁ ČÁST srpen 2019
5b. Žádám o poskytnutí kopie dokumentu, ze kterého je zřejmé, že bylo požádáno, aby polovina
pozemek parc. č. 218 byla zařazena do ploch „ploch objektů rodinné rekreace“, jak uvedl PS
na str. 134 Územní plán Olešnice v Orlických horách TEXTOVÁ ČÁST srpen 2019
6.
6a. 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 písyužitímen, pak podle jakého konkrétního písmena) změnil
PS funkční využití "Plochy zeleně ochranné a užitkové" na funkční využití "Plochy sídelní
zeleně (SZ)" bez požadavku, souhlasu i vědomí vlastníků.
6b. 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 písyužitímen, pak podle jakého konkrétního písmena) změnil
PS funkční využití "Plochy zeleně ochranné a užitkové" na funkční využití "Plochy smíšené
obytné – venkovské (SV)" bez požadavku, souhlasu i vědomí vlastníků.
6c. Jakého parcelního čísla se týká označení
Z2 , Z3, Z4, Z5, Z6a, Z6b, Z7a*, Z7b, Z11, Z15, Z18, Z19, Z40*, Z20, Z22, Z24, Z25, Z29,
Z30*, Z31, Z32, Z33, Z34, P1, P2, K3, K4, K5, K7, K9, K10, R2, R4 a R6, jak je uvedeno v
"Územní plán Olešnice v Orlických horách TEXTOVÁ ČÁST srpen 2019"
Poskytnutá informace k výše uvedeným žádostem:
Povinný subjekt Vám poskytuje informace a kopie požadovaných písemností a zasílá Vám je

v přílohách.
k bodu 1a. – Na pozemcích p. č. 3223 a p. č. 3216 v k. ú. Olešnice v Orlických horách.
k bodu 1b. – Na základě §4 odst. 1 písm. c, zákona č. 334/1992 Sb., Zákon České národní rady
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
k bodu 2a. – Povinný subjekt funkční využití pozemků nezměnil.
k bodu 2b. – Pozemek p. č. 3210/2 v k. ú. Olešnice v Orlických horách se v oblasti výskytu
chráněného druhu – chřástala polního – nenachází.
– Pozemek p. č. 3210/10 v k. ú. Olešnice v Orlických horách neexistuje.
k bodu 3a. – Takový dokument povinný subjekt nemá. Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky (dále jen AOPK ČR) poskytuje povinnému subjektu data pro účely územně
analytických podkladů, která povinný subjekt nemůže poskytnout (dle §27 odst. 3 zákona č.
183/2006 Sb., v platném znění).
k bodu 3b. – Takový dokument povinný subjekt nemá. AOPK ČR poskytuje povinnému
subjektu data pro účely územně analytických podkladů, která povinný subjekt nemůže
poskytnout (dle §27 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění).
k bodu 4a. – Příloha č. 1 - Stanovisko orgánu ochrany přírody … - od Správy CHKO Orlické
hory
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k bodu 4b. – Funkční využití pouze části pozemku nebylo změněno, ve vydaném územním
plánu je celý pozemek zahrnut do ploch s funkčním využitím „plochy sídelní zeleně“.
k bodu 5a. – Kopie požadovaného dokumentu jsou přílohy č. 2 a 3 zaslaných materiálů. I když
původní územní plán není závazným dokumentem pro tvorbu nového, při pořizování se z něj
vychází.
k bodu 5b. – Takový dokument neexistuje, při návrhu zařazení uvedené plochy do „ploch
objektů rodinné rekreace“ vycházel projektant z původního územního plánu.
k bodu 6a. – Na základě SZ a jeho prováděcích vyhlášek.
k bodu 6b. – Na základě SZ a jeho prováděcích vyhlášek.
k bodu 6c. – žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, proto Vám byl v zákonné lhůtě,
dne 18.12.2019, podle § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělen údaj
umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.
K bodům 3a,3b a 5b vydáváme samostatné rozhodnutí.

Ing. Ivan Ešpandr
vedoucí odboru rozvoje města

Přílohy:
Příloha č. 1 – Stanovisko orgánu ochrany přírody k návrhu Územního plánu Olešnice v Orlických horách
Příloha č. 2 – kopie výřezu Územního plánu sídelního útvaru Olešnice v Orlických horách
Příloha č. 3 – legenda k příloze č. 2
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