Městský úřad Dobruška
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oddělení životního prostředí
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Počet svazků: 0
Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, ve věci „informace zda se pozemky nacházejí v záplavovém území vodního toku
Olešenka a poskytnutí žádostí o vyjádření či závazné stanovisko vodoprávního úřadu“.
Dne 7. 8. 2021 byla Městskému úřadu Dobruška, odboru výstavby a životního prostředí,
oddělení životního prostředí, doručena žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem
žádosti je poskytnutí následující informace (citace):
1. Leží pozemek parc. č. 618/2 (byť i jen částečně) v záplavovém území vodního toku Olešenka
2. Leží pozemek parc. č. 619/2 (byť i jen částečně) v záplavovém území vodního toku Olešenka
3. Žádám o poskytnutí kopie dokumentu, na základě kterého byl Městský úřad Dobruška požádán
o vydání jakéhokoliv vyjádření (souhrnné vyjádření či závazné stanovisko) „pro vydání společného
povolení na stavbu: Novostavba rekreačního objektu s příslušenstvím v obci Olešnice v Orlických
horách, na pozemcích parc. č. 618/2, 619/2 a 2258/1, všechny v k. ú. Olešnice v Orlických
horách,“, jak uvedl Městský úřad Dobruška (resp. Ing. Seidl) v č. j. MUD 78/2021 OVŽP/TS; sp. zn.
231.2.
Na základě obdržené žádosti, podáváme následující informace:
K bodu 1. sdělujeme Ne.
K bodu 2. sdělujeme Ne.
K bodu 3. Poskytujeme následující anonymizované kopie požadovaných dokumentů:
- Žádost o vydání vyjádření k záměru či stavebnímu záměru Městského úřadu Dobruška –
oddělení životního prostředí, ze dne 21. 2. 2019 (Příloha č. 1). Tento dokument byl již žadateli
poskytnut v rámci poskytnuté informace pod Č.j.: MUD 3734/2019 OVŽP/TS/3, ze dne 18. 9.
2019 (Příloha č. 1). Odkaz na zveřejněnou informaci:
https://www.mestodobruska.cz/e_download.php?file=data/povinne_informace/poskytnuteinfo
rmace_144.pdf&original=Poskytnut%C3%AD%20informace.pdf
- Vyžádání závazného stanoviska vodoprávního úřadu při Městskému úřadu Dobruška, odboru
výstavy a životního prostředí, oddělení životního prostředí, ze dne 6. 1. 2021 (Příloha č. 2).

Ing. Tomáš Seidl
vedoucí oddělení životního prostředí

Příloha č. 1 – strana 1

Strana 2 (celkem 5)

Příloha č. 1 – strana 2

Strana 3 (celkem 5)

Příloha č. 2 – strana 1

Strana 4 (celkem 5)

Příloha č. 2 – strana 2

Strana 5 (celkem 5)

