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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 poskytnuta odpověď formou odkazu na
zveřejněnou informaci. Na základě Vaší stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace
doručené dne 16.1.2020, povinný subjekt předal vyřízení stížnosti nadřízenému správnímu
orgánu, Krajskému úřadu Královehradeckého kraje. Ten, jako orgán věcně a místně příslušný
k rozhodnutí o stížnosti, svým rozhodnutím ze dne 6.2.2020 přikázal vyřízení žádosti v bodech
1 a 2.
Ve výše uvedené žádosti 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..
Poskytnutá informace k výše uvedeným bodům:
Povinný subjekt Vám, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů, v zákonem stanovených lhůtách, poskytuje
informaci:
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k bodu 1:
Povinný subjekt vydal závazné stanovisko k dotčenému pozemku v souladu se Zákonem č.
183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §6, odst. (1)
Obecní úřad obce s rozšířenou působností jako orgán územního plánování (dále jen "úřad
územního plánování") v přenesené působnosti, bodu e) vydává závazné stanovisko podle §96b,
není-li příslušný krajský úřad, §94l, odst. (2) K žádosti o vydání společného povolení stavebník
připojí, bodu b) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů nebo tohoto zákona, a jiné doklady vyžadované zvláštními předpisy,
nevydává-li se koordinované závazné stanovisko podle § 4 odst. 7 nebo nepostupuje-li se podle
§ 96b odst. 2 a §96b, odst. (3) V závazném stanovisku orgán územního plánování určí, zda je
záměr přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv. Jestliže
shledá záměr přípustným, může stanovit podmínky pro jeho uskutečnění.
Povinný subjekt disponuje plnou mocí, na základě které byl požádán o vydání závazného
stanoviska pro dotčený pozemek. Její anonymizovaná kopie Vám byla poskytnuta dne
21.8.2019, Čj.: PDMUD 23287/2019. Vypuštění dotčeného pozemku z poslední Změny č.3
ÚPSÚ Olešnice v Orlických horách a evidence biotopu zvláště chráněného druhu je pro vydání
závazného stanoviska úřadem územního plánování irelevantní. Úřad územního plánování při
vydávání závazného stanoviska posuzuje přípustnost záměru s platnou územně plánovací
dokumentací.
k bodu 2
Povinný subjekt v souhrnném stanovisku uvedl, že je stavba přípustná na dotčeném pozemku v
souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), §96b, odst. (3) V závazném stanovisku orgán územního plánování určí, zda je záměr
přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a
z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv. Jestliže shledá záměr
přípustným, může stanovit podmínky pro jeho uskutečnění.
Povinný subjekt disponuje plnou mocí, na základě které byl požádán o vydání závazného
stanoviska pro dotčený pozemek. Její anonymizovaná kopie Vám byla poskytnuta dne
21.8.2019, Čj.: PDMUD 23287/2019. Vypuštění dotčeného pozemku z poslední Změny č.3
ÚPSÚ Olešnice v Orlických horách a evidence biotopu zvláště chráněného druhu je pro vydání
závazného stanoviska úřadem územního plánování irelevantní. Úřad územního plánování při
vydávání závazného stanoviska posuzuje přípustnost záměru s platnou územně plánovací
dokumentací a v tomto případě záměr přípustný byl.
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