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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Tímto Vám zasíláme Vámi požadované informace:
1) Je v současné době funkční využití bíle ohraničené části pozemku 618/1 vedeno jako
plocha zeleně ochranné a užitkové, jak je uvedeno v ÚPSÚ Olešnice n O.h. schváleném
v roce 1999?
Odpověď: Ano.
2) Je v současné době funkční využití žlutě ohraničené části pozemku 618/1 vedeno jinak, než
jako plocha zeleně ochranné a užitkové, jak je uvedeno v ÚPSÚ Olešnice n O.h. schváleném
v roce 1999?
Odpověď: Ano.
3) Pokud je odpověď na bod 2. ANO, kdy a jakým dokumentem byla změna funkčního
využití žlutě ohraničené části pozemku 618/1 odsouhlasena?
Odpověď: Dne 29. 9. 1999 obecně závaznou vyhláškou starosty obce Olešnice v Orlických
horách č. 11 o schválení územního plánu sídelního útvaru Olešnice v Orlických horách.
4) Pokud je odpověď na bod 2. ANO, jaké je současné funkční využití bíle ohraničené části
pozemku 618/1?
Odpověď: viz bod 1
5) Pokud je odpověď na bod 2. ANO, žádám o poskytnutí informace, jakým dokumentem
byla vytyčena (stanovena) hranice mezi částmi pozemků s rozdílným funkčním využitím
(žluté a bíle ohraničená část).
Odpověď: Územním plánem sídelního útvaru Olešnice v Orlických horách.
6) Vzhledem k tomu, že Obec Olešnice v O.h. v ÚPSÚ nedisponuje ve věci p.č. 618/1
žádným jiným dokumentem než mapou (její část s p.č. 618/1 je na uvedeném obrázku), lze
případné tzv. rozdílné funkční využití částí jednoho pozemku vysvětlit pouhou chybou
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kreslíře, který šrafu pro pozemek p.č. 618/2 nedopatřením přetáhl i na část pozemku p.č.
618/1?
Odpověď: Ne.
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