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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
Městský úřad Dobruška (dále jen povinný subjekt) obdržel dne 08. 03. 2020 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. Kdo (jméno a příjmení) z pracovníků úřadu územního plánování odboru rozvoje města
Městského úřadu Dobruška se podílel na vypracování Návrhu zadání Územního plánu Olešnice
v Orlických horách, jak je uvedeno na straně 26 dokumentu ÚZEMNÍ PLÁN OLEŠNICE V
ORLICKÝCH HORÁCH TEXTOVÁ ČÁST srpen 2019
2. Žádám o poskytnutí informace 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 "plochy zeleně ochranné a užitkové" na
funkční využití "plochy sídelní zeleně".
3. Funkční využití pozemku parc. č. 694 bylo změněno z "plochy zeleně ochranné a užitkové
"na funkční využití "plochy smíšené obytné venkovské", proto žádám o poskytnutí ivformace
(správně informace) pod jakým jakým písmenem (Z, P, K či R) a číslem je v dokumentu
"Územní plán Olešnice v Orlických horách TEXTOVÁ ČÁST srpen 2019" (je zveřejněn na
oficiálních webových stránkách Městského úřadu Dobruška) uveden pozemek parc. č. 694.
4. Funkční využití pozemku parc. č. 693/1 bylo změněno z "plochy zeleně ochranné a užitkové
"na funkční využití "plochy smíšené obytné venkovské", proto žádám o poskytnutí ivformace
(správně informace) pod jakým jakým písmenem (Z, P, K či R) a číslem je v dokumentu
"Územní plán Olešnice v Orlických horách TEXTOVÁ ČÁST srpen 2019 " (je zveřejněn na
oficiálních webových stránkách Městského úřadu Dobruška) uveden pozemek parc. č. 693/1.
5. Funkční využití pozemku parc. č. 693/2 bylo změněno z "plochy zeleně ochranné a užitkové
"na funkční využití "plochy smíšené obytné venkovské", proto žádám o poskytnutí ivformace
(správně informace) pod jakým jakým písmenem (Z, P, K či R) a číslem je v dokumentu
"Územní plán Olešnice v Orlických horách TEXTOVÁ ČÁST srpen 2019" " (je zveřejněn na
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oficiálních webových stránkách Městského úřadu Dobruška)uveden pozemek parc. č. 693/2.
6. Funkční využití pozemku parc. č. 691 bylo změněno z "plochy zeleně ochranné a užitkové
"na funkční využití "plochy smíšené obytné venkovské", proto žádám o poskytnutí ivformace
(správně informace) pod jakým jakým písmenem (Z, P, K či R) a číslem je v dokumentu
"Územní plán Olešnice v Orlických horách TEXTOVÁ ČÁST srpen 2019" (je zveřejněn na
oficiálních webových stránkách Městského úřadu Dobruška) uveden pozemek parc. č. 691.
7. Funkční využití pozemku parc. č. 613 bylo změněno z "plochy zeleně ochranné a užitkové
"na funkční využití "plochy smíšené obytné venkovské", proto žádám o poskytnutí ivformace
(správně informace) pod jakým jakým písmenem (Z, P, K či R) a číslem je v dokumentu
"Územní plán Olešnice v Orlických horách TEXTOVÁ ČÁST srpen 2019" (je zveřejněn na
oficiálních webových stránkách Městského úřadu Dobruška) uveden pozemek parc. č. 613.
8. Funkční využití pozemku parc. č. 606/1 bylo změněno z "plochy zeleně ochranné a užitkové
"na funkční využití "plochy smíšené obytné venkovské", proto žádám o poskytnutí informace
(správně informace) pod jakým jakým písmenem (Z, P, K či R) a číslem je v dokumentu
"Územní plán Olešnice v Orlických horách TEXTOVÁ ČÁST srpen 2019" (je zveřejněn na
oficiálních webových stránkách Městského úřadu Dobruška) uveden pozemek parc. č. 606/1.
Poskytnutá informace k výše uvedeným žádostem:
Povinný subjekt Vám poskytuje tyto informace:
k bodu 1.
na vypracování Návrhu zadání Územního plánu Olešnice v Orlických horách se, v roli
administrátora procesu pořízení územního plánu v souladu s § 47 odst. 1, podílela referentka
Městského úřadu Dobruška Ing. Naděžda Lžíčařová.
k bodu 2.
funkční využití "Plochy zeleně ochranné a užitkové" na funkční využití "Plochy sídelní zeleně
(SZ)" bylo změněno na základě právního předpisu, který upravuje proces pořízení územního
plánu a tím je zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), část třetí – územní plánování, §18 - §30 a §44 - §55c.
Požadovanou informaci v bodech 3. až 8. Vám povinný subjekt již poskytl v Poskytnutí
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, v zákonem stanovených lhůtách o poskytnutí informací ze dne
13.03.2020, evidovaném po č.j. PDMUD 8093/2020 a anonymizovaná verze poskytnuté
informace je zveřejněna na stránkách města (https://www.mestodobruska.cz), složka „Úřad“, v
rubrice „Povinné informace“, „Poskytnuté informace“, „18.03.2020 Informace k Územním
plánu Olešnice v Orlických horách“, link zde:
https://www.mestodobruska.cz/e_download.php?file=data/povinne_informace/poskytnuteinfo
rmace_191.pdf&original=Poskytnut%C3%AD%20informace%20k%20PDMUD7490%20odk
az%20zve%C5%99ejn%C4%9Bn%C3%AD.pdf

Ing. Ivan Ešpandr
vedoucí odboru rozvoje města
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