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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Městský úřad Dobruška (dále jen povinný subjekt) obdržel dne 09.02.2021 Vaši žádost podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž žádáte
o poskytnutí:
1. kopie dokumentu, ze kterého je zřejmé, že dne 14.11.2019 předložil Městský úřad Dobruška,
odbor výstavby a živ. prostředí, nám F. L. Věka 11,518 01 Dobruška, předložil orgánu
územního plánování záměr (citace:) „„Novostavba rekreačního objektu s příslušenstvím kú.
Olešnice v Orlických horách pč. 618/2“ na pozemcích p.č. 518/2 a p.č. 619/2 v k. ú. Olešnice
v Orlických horách.“ za účelem vydání závazného stanoviska (viz č. j. PDMUD 33182/2019;
sp.zn. MUD 4849/2012 OM/SS).
2. kopie plné moci, kterou byl Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí
zplnomocněn k předložení záměru „„Novostavba rekreačního objektu s příslušenstvím kú.
Olešnice v Orlických horách pč. 618/2“ na pozemcích p.č. 518/2 a p.č. 619/2 v k. ú. Olešnice
v Orlických horách.“ orgánu územního plánování – Městskému úřadu Dobruška, odboru
rozvoje města, úřadu územního plánování (viz č. j. PDMUD 33182/2019; sp.zn. MUD
4849/2012 OM/SS).

Povinný subjekt rozhodnutím č. j. PDMUD 6691/2021 ze dne 23.02.2021 odmítl poskytnout shora
uvedenou informaci. Proti tomu rozhodnutí jste dne 01.03.2021 podal odvolání. Odvolání včetně
spisového materiálu bylo přípisem č. j. PDMUD 7506/2021 ze dne 03.03.2021 postoupeno Krajskému
úřadu Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové. Krajský úřad Královéhradeckého kraje
rozhodnutí č. j. PDMUD 6691/2021 ze dne 23.02.2021 zrušil a věc vrátil k novému projednání.
Poskytnutá informace k výše uvedené žádosti:
Ad 1) Povinný subjekt Vám poskytuje kopii žádosti, kterou Městský úřad Dobruška, odbor výstavby
a životního prostředí, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška (dále jen OVŽP) požádal o vydání
závazného stanoviska orgán územního plánování ve věci shora uvedené stavby.
Ad 2) Dle ust. 96 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, obstarává závazné stanovisko orgánu územního plánování stavební úřad, tedy
OVŽP.

Požadovanou informaci Vám zasíláme v přiloženém souboru.

S pozdravem

Bc. Bohuslava Tupcová, DiS.
vedoucí odboru
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