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I V Usti nad Orlicí dne 30. 5. 2018 

Věc 
Stížnost na postup při Vyřizování žádosti o informace dle ust. § lóa, odst. l písma) 
zák.č.106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

0đfi 

Předáno osobně dne 31.5 2018 do podatelny MěÚ Ústí nad Orlicí 

Dne 25. 4. 2018 jsem podala žádost o poskytnutí informace dle § 13 odst. 1 a § 14 odst. 1, 2 
citovaného zákona, konkrétně na způsob zjišťování tzv. veřejného zájmu, tj. zájmu občanů 
města Ústí nad Orlicí na vybudování obchvatu silnice 1/ 14. Tuto informaci jsem V dostupných 
materiá.lech nenašla, respektive jsem ji nezjistila. Otázka je přitom zcela jednoznačná - zda se 
Občané města vyjádřili např. V anketě nebo jiným pıůkžızııýııı způsobem PRO nebo 
PROTI obchvatu. Současně jsem se tázala ~ pokud veřejný zájem byl zjišťován - kde je 
možné do výsledného materiálu o výsledku zjišťování nahlédnout. 1 tato část dotazu je zcela 
jednoznačná. 

Vaše odpověď ze dne 7.5.2018 je zcela nedostatečná, protože na tyto otázky neodpovídá. 
Neptala jsem Se, Zda územní plán byl zpracován, projednán nebo zda byl vydán V souladu se 
stavebním zákoneın č. 183/2006 Sb, V platnéın znění, ale Zda byl zjišťován Veřejný zájem a 
S jakým Výsledkem se toto zjišťování potkalo. 

Odpověd' na můj dotaz považuji za nedostačující, a to Z důvodu, že 

- V odpovědi postrádám odkaz na další právní předpisy, které upravují tzv. veřejný Zájem, 
jako např. Listina základních právra ,svobod a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; konkrétně 
na jejich aplikaci V materiálech MěU Usti nad Orlicí 
anketa pro zjišťování zájmu občanů Z roku 2013, která měla být jedním Z podkladů pro 
Vypracování nového územního plánu, neobsahovala žádný dotaz směřující kvybudování 
obchvatu Silnice 1/14, Vníž by se občané mohli vyjádřit, zda obchvat chtějí či nikoliv, 
přestože jsem se V materiálu MěÚ Ústí nad Orlicí, V článku „Informace o projednání návrhu 
nového územního plánu Ústí nad Orlicí“ dočetla, že pivní etapy se zúčastnili také občané 
města, kteří mohli vyjádřit svůj názor prostřednictvím ankety. MěÚ Usti nad Orncıv 
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Městský úřad Ústí nad Orlicí 
Stavební úřad 

 
 
Vaše č.j.:  Naše č.j.: MUUO/18843/2018/SÚ/franz 

OK/2790/2018 
Vyřizuje: Lukáš Franz 

Ze dne: 31.05.2018 Číslo spisu: 2790/2018 Tel: 465 514 253 
  Spis. značka: OK/2790/2018 E-mail: franz@muuo.cz 
  Poč. listů: 1 Datum: 06.06.2018 
  Poč. příloh: 0 Místo: Ústí nad Orlicí 
  Poč. lis. př.: 0   

 

 
 
 
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace 
 
dne 31.05.2018 jsme obdrželi Vaši stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou jste 
podala osobně do podatelny Městského úřadu Ústí nad Orlicí dne 25.04.2018. K Vaši stížnosti ze dne 
31.05.2018 uvádíme následující: 
 
V žádosti o informaci ze dne 25.04.2018 se dotazujete „zda a jakým způsobem byl při sestavování 
nového územního plánu zjišťován tzv. „veřejný zájem“, tzn. zda se občané města vyjádřili např. 
v anketě nebo jiným průkazným způsobem PRO obchvat nebo PROTI obchvatu?“. Na tento dotaz Vám 
byla zaslána odpověď, ve které uvádíme, že územní plán byl projednán dle stavebního zákona (zákon 
č. 183/2006 Sb.) a občané měli možnost vyjádřit se k řešení územního plánu, tedy i k obchvatu silnice 
I/14 v rámci tohoto projednání. Tuto odpověď dále doplňujeme o informaci, že samostatný průzkum 
(anketa), ve kterém by se občané města mohli vyjádřit pro nebo proti obchvatu silnice I/14 nebyl 
proveden. 
 
S pozdravem 

 
 
 

Petr Marčík v.r. 
vedoucí stavebního úřadu 

 
 
 

Lukáš Franz 
oprávněná úřední osoba 
 
 
 
 
 
 
 


