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Vážený pan

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. Dne 18.12.2019 Vám byl poskytnut odkaz na zveřejněnou informace
k bodu 6c žádosti a dne 20.12.2019 Vám byla poskytnuta informace s částečný odmítnutím ke
všem zbývajícím bodům žádosti. Na základě vašeho odvolání do rozhodnutí doručeného dne
13.1.2020 a Vaší stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace doručené dne 14.1.2020,
povinný subjekt předložil odvolání a předal vyřízení stížnosti nadřízenému správnímu orgánu,
Krajskému úřadu Královehradeckého kraje. Ten, jako odvolací orgán, svým rozhodnutím ze
dne 4.2.2020 přikázal vyřízení žádosti v bodech 2b, 4a, 6a a 6b. a svým rozhodnutím ze dne
10.2.2020 zrušil rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v bodech 3a a 3b a vrátil k novému
projednání.
Ve výše uvedených bodech Vaší žádosti žádáte:
o poskytnutí informací v následujícím rozsahu 2b. Zda se pozemky 3210/2 až 3210/10 rovněž nacházejí v oblasti výskytu chráněné druhu –
chřástala polního
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.
4a. Žádám o poskytnutí kopie dokumentu, ze kterého je zřejmé, že bylo požádáno o změnu
funkčního využití západní části pozemku parc. č. 619/2.
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
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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.
Poskytnutá informace k výše uvedeným bodům:
Povinný subjekt Vám poskytuje informace a kopie požadovaných písemností a zasílá Vám je

v přílohách.
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. 3210/3 v k. ú. Olešnice v Orlických horách se v oblasti výskytu
chráněného druhu – chřástala polního – nenachází.
– Pozemek p. č. 3210/4 v k. ú. Olešnice v Orlických horách se v oblasti výskytu
chráněného druhu – chřástala polního – nenachází.
– Pozemek p. č. 3210/5 v k. ú. Olešnice v Orlických horách se v oblasti výskytu
chráněného druhu – chřástala polního – nenachází.
– Pozemek p. č. 3210/6 v k. ú. Olešnice v Orlických horách se v oblasti výskytu
chráněného druhu – chřástala polního – nenachází.
– Pozemek p. č. 3210/7 v k. ú. Olešnice v Orlických horách se v oblasti výskytu
chráněného druhu – chřástala polního – nenachází.
– Pozemek p. č. 3210/8 v k. ú. Olešnice v Orlických horách se v oblasti výskytu
chráněného druhu – chřástala polního – částečně nachází.
– Pozemek p. č. 3210/9 v k. ú. Olešnice v Orlických horách neexistuje.
– Pozemek p. č. 3210/10 v k. ú. Olešnice v Orlických horách neexistuje
k bodu 3a: – v příloze č.1 poskytujeme kopii dokumentu s výskytem chráněného druhu
chřástala polního na pozemku parc. č. 3217 - Územně analytické podklady zdroj Agentura
ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen AOPK ČR)
k bodu 3b. – v příloze č.2 poskytujeme kopii dokumentu se zákresem výskytu chráněného
druhu chřástala polního v okolí pozemku parc. č. 3217 - Územně analytické podklady zdroj
AOPK ČR
k bodu 4a. – povinný subjekt takový dokument nemá, povinný subjekt má k dispozici pouze
dokument žádající o změnu funkčního využití východní části pozemku parc. č. 619/2.
k bodu 6a. – Povinný subjekt nezměnil funkční využití "Plochy zeleně ochranné a užitkové" na
funkční využití "Plochy sídelní zeleně (SZ)". Návrhy územních plánů zpracovává a změny
provádí v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), §18 - §30 a §44 - §55c, projektant.
k bodu 6b. – Povinný subjekt nezměnil funkční využití "Plochy zeleně ochranné a užitkové" na
funkční využití "Plochy sídelní zeleně (SZ)". Návrhy územních plánů zpracovává a změny
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provádí v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), §18 - §30 a §44 - §55c, projektant.
K bodu 4a vydáváme samostatné rozhodnutí.

Ing. Ivan Ešpandr
vedoucí odboru rozvoje města

Přílohy:
Příloha č. 1 – Výskyt chřástala polního na pozemku parc. č. 3217 k.ú. Olešnice v Oh
Příloha č. 2 – Oblast výskytu chřástala polního kolem pozemku parc. č. 3217 k.ú. Olešnice v Oh
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