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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Tímto Vám zasíláme Vámi požadované informace:
1) Bylo od roku 1997 (vypracování ÚPSÚ Olešnice v O.h.) do roku 1999 (schválení ÚPSÚ
Olešnice v O.h.) navrhnout a odsouhlasit změnu funkčního využití pozemku bez vědomí jeho
vlastníka popř. vlastníků ?
Odpověď: Ne. Územní plán sídelního útvaru (ÚPSÚ) Olešnice v Orlických horách byl
pořizován v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků. Podle § 23 odst. 3 citované zákona
„Organizace a občané jsou oprávněni podat připomínku k návrhu územního plánu sídelního
útvaru nebo zóny do 30 dnů ode dne oznámení. Organizace a občané, jejichž vlastnická nebo
jiná práva k pozemkům či stavbám (§ 139 odst. 1) jsou řešením územního plánu zóny přímo
dotčena, mohou v téže lhůtě podat námitky. K námitkám podaným po uplynutí stanovené lhůty
se nepřihlíží.“ Podle usnesení č. 4 ze dne 29. 9. 1999 Obecní zastupitelstvo obce Olešnice
v Orlických horách souhlasilo s „Vyhodnocením připomínek k ÚPSÚ Olešnice v Orl. horách
a k návrhu regulativů územního rozvoje sídelního útvaru Olešnice v Orl. horách“, ve kterém
se mimo jiné uvádí, že ze strany fyzických osob nebyly během veřejněprávného projednání
uplatněny žádné připomínky ani námitky.
2) Pokud je odpověď na bod 1. ANO, žádám o poskytnutí informace, na základě jakého
zákona (číslo, paragraf, odstavec a písmeno) tak bylo možné učinit.
3) Pokud je odpověď na bod 1. ANO, žádám o poskytnutí informace, zda tak bylo možné
učinit jen u části pozemku bez existence dokumentu o vytyčení hranic mezi částmi s odlišným
navrženým a později schváleným funkčním využití.
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