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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Tímto Vám zasíláme Vámi požadované informace:
1) Poskytl MÚ v Dobrušce moje připomínky k Návrhu změny č.3 Územního plánu sídelního útvaru
Olešnice v Orlických horách obecnímu úřadu Olešnice v O.h., které jsem předal MÚ v Dobrušce
(5.3.14) v termínu požadovaném Veřejnou vyhláškou (Oznámení o projednávání návrhu zadání Změny
č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Olešnice v Orlických horách) vyvěšenou 7.2.2014 (dle
internetových stránek MÚ v Dobrušce) ?
Odpověď: Ano, jednalo se o připomínku k návrhu zadání Změny č. 3 Územního plánu sídelního
útvaru Olešnice v O. h..
2) Ve které etapě procesu projednání změny územního plánu bude rozhodnuto, zda bude přihlédnuto
k mým připomínkám, které jsem podal v souladu s požadavky Veřejné vyhlášky (termín do 9.3.14 i
adresa: Městský úřad Dobruška, odbor rozvoje města úřad územního plánování, nám. F.L.Věka
11,5l8 01 Dobruška) ?
Odpověď: V etapě návrhu územního plánu (v tomto případě změny územního plánu) může každý
podat připomínky k územnímu plánu do 30 dnů ode dne doručení návrhu územního plánu veřejnou
vyhláškou (§50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění). Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání
návrhu územního plánu a na jejich základě zajistí upravení návrhu (§51 stavebního zákona).
V etapě řízení o územním plánu nejpozději do 7 dnů od veřejného projednání může každý podat své
připomínky, vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení námitky proti návrhu územního
plánu. Oznámení o konání veřejného projednání je doručeno veřejnou vyhláškou (§52 stavebního
zákona).
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání, zpracuje s ohledem
na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných
k návrhu územního plánu (§53 stavebního zákona). O námitkách, které jsou součástí odůvodnění
územního plánu, rozhoduje zastupitelstvo obce, stejně jako o vydání územního plánu s jeho
odůvodněním (§54 stavebního zákona).
3) Jsem jako spolumajitel pozemků sousedících s pozemkem 619/2 dotčeným vlastníkem ?
Odpověď: Ano.
4) Z jakého důvodu Veřejná vyhláška ze dne 5.2.14 (vyvěšená 7.2.14) požadovala uplatnění
připomínek v etapě před schválením návrhu změny , když Ministerstvo životního prostředí v mailu ze
dne 13.2.14 sdělilo xxxxxxxxxxxxx (majiteli sousedního pozemku), že do procesu pořízení změny
územního plánu obce lze zasáhnout tak, že budou podány písemné připomínky v etapě řízení
o územním plánu, která bude oznámena veřejnou vyhláškou o konání veřejného projednání změny
územního plánu obce a to nejpozději do 7 dnů od konání tohoto veřejného projednání ?
Odpověď: Podle § 47 odst. 2 stavebního zákona, jednalo se připomínky k návrhu zadání.
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5) Bude oznámení o konání veřejného projednání změny územního plánu obce Olešnice v O.h.
oznámeno veřejnou vyhláškou Městského úřadu v Dobrušce podle věty první i druhé § 25 odst. 2
správního řádu? Obecní úřad Olešnice v O.h. se nenamáhal zveřejnit veřejnou vyhlášku z 5.2.14 na
„fyzické“ úřední desce (zveřejnil ji pouze na internetových stránkách a to až 12.2.14), což nelze podle
vyjádření odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra (zaslaného 13.5.14
xxxxxxxxxxxxxxxx) považovat za dostačující.
Odpověď: Ano. Zveřejnění veřejné vyhlášky je povinnost a kompetence obecního úřadu.

Ing. Petr Zima
vedoucí odboru rozvoje města
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