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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
Městský úřad Dobruška (dále jen povinný subjekt) obdržel dne 01.03.2021 Vaši žádost podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v
níž žádáte o poskytnutí:
kopií všech dokumentů (žádost a plná moc), které Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a
životního prostředí, nám. F. L. Věka 11, 518 01, předložil dne 14.11.2019, spolu se záměrem
(který je uveden v první větě odůvodnění závazného stanoviska č.j. PDMUD 33186/2019; SP.
zn. MUD 4849/2019 OM/SS) orgánu územního plánování (odbor rozvoje města, úřad územního
plánování) a na základě kterých orgán územního plánování vypracoval (ve stejné věci v pořadí
již třetí) závazné stanovisko na základě požadavku odboru výstavby a životního prostředí, nám.
F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška.
Poskytnutá informace k výše uvedené žádosti:
Povinný subjekt Vám poskytuje kopii žádosti, kterou Městský úřad Dobruška, odbor výstavby
a životního prostředí, nám. F. L. Věka 11, 518 01 (dále jen ,,OVŽP"), předložil dne 14.11.2019
spolu se záměrem (který je uveden v první větě odůvodnění závazného stanoviska č.j. PDMUD
33186/2019; SP. zn. MUD 4849/2019 OM/SS) orgánu územního plánování (odbor rozvoje
města, úřad územního plánování) a na základě kterých orgán územního plánování vypracoval
závazné stanovisko na základě požadavku odboru výstavby a životního prostředí, nám. F. L.
Věka 11, 518 01 Dobruška.
Žádost o závazné stanovisko podal OVŽP. OVŽP jako orgán státní správy při podávání žádostí
o závazná stanoviska plnou moc nepřikládá. Dokumentace k posuzovanému záměru byla
předložena OVŽP úřadu územního plánování spolu s žádostí o stanovisko. Po vypracování
stanoviska byla navrácena a je součástí spisu řízení vedeném na OVŽP kterého jste účastníkem
a do uvedeného spisu můžete nahlížet.
Požadovanou informaci Vám zasíláme v přiloženém souboru.
Ing. Ivan Ešpandr
vedoucí odboru rozvoje města
Přílohy:
žádost MU o závazné stanovisko.pdf
tel.: 494 629 580
fax.: 494 629 582

posta@mestodobruska.cz
www.mestodobruska.cz
datová schránka: mgjbetz
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Spis. zn.: MUD 140012019OVŽPIML - 39
Č.j.:
PDMUD31494/2019
Ze dne:
03.04.2019
Vyřizuje: Bc. Monika Lukášková
Tel.:
494 629 577
E-mail:
m.lukaskova@rnestodobruska.cz
Počet listů/příloh: 110
Počet listů příloh: O
Datum:
14.11.2019

Adresát:
Městský úřad Dobruška
Odbor rozvoje města,
Úřad územního pláno ání
nám. F.L. Věka 11,51801 Dobru ka

Žádost o závazné stanovi ko
Dne 03.04.2019 podali Jo efSa ka
a Zdeňka
Sa ková
oba v zastoupení na základě plné
moci Ing. Romanou Du ovou
žádost
o vydání společného po olení pro sta bu: o o tavba rekreačního objektu
příslu enstvím
obci
Olešnice
Orlických horách na pozemcích parc. Č. 618/2 (trvalý travní porost), 619/2 (trvalý travní
poro t) a 2258/1 (ostatní plocha), vše katastrálním území Olešnice
Orlických horách.

Vzhledem ke skutečno ti, že byl dne 17.09.2019 schválen zastupitelstvem obce Olešnice
v Orlických horách Územní plán Olešnice v Orlických horách, který nabyl účinnosti dne
05.10.2019, Vás tímto žádáme o aktuální závazné stanovisko v souladu s ust. § 96b odst. 2
zákona
]83/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
ě.

(ke
stavebnímu
záměru
bylo
vydáno:
závazné
stanovisko
ze dne
25.03.2019
pod
spis. zn. MUD 1180/2019 OM/ S, závazné stanovisko doplněné ze dne 17.9.2019 pod spis. zn.
MUD 4180/2019 OM/SS a vyjádření k námitkám účastníků řízení ze dne 25.09.2019 pod spis. ZI1.
M D 4180/2019 OM/S ).
Projektová dokumentace pro vý e uvedenou stavbu je k di pozici na odboru výsta by a životního
pro tředí Městského úřadu Dobruška.

G .v)

Bc. Monika Lukáško á
oprávněná úřední osoba

