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ik R K V Hnátnici dne 

Žadatel: 

Žádost o poskytnutí informací dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve Znění pozdějších předpisů 

Vážení, 

obracím se na Vás jako na povinný Subjekt k poskytování informací na základě ustanovení § 2 odst. 1 

Zákona Š. l()6/1999 Sb., osvobodném přístupu kinformacim, ve Znění pozdějších předpisů 
‹(,.,Irı:l'orrnační Zákon“), a v návaznosti na ustanovení § 4 citovaného zákona, žádám O poskytnutí 
následujících informací: 

a) jaký je aktuální Stav projednávání návrhu nového územního plánu Hnátnioe, jehož Zveřejnění 
bylo veřejnou vyhláškou oznámeno dne 30. 1. 2018 (,,ÚZemní plán“), resp. vjaké fázi se 
pořizování nového Uzemního plánu nachází; 
kdy se předpokládá konání veřejného projednání návrhu Územního plánu, případně informace 
O skutečnostech a procesech, které musí veřejnému projednání předcházet nebo jeho konání 
brání. 

17) 

Dle § 3 odst. 1 informačního Zákona je žadatelexn pro účely Informačního zákona každá fyzická 
í právnická osoba, která žádá O informaci. Informací se pro účely Informačního zákona rozumí 
jakýkoliv obsah nebo jeho část V jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah 
písemného záznamu na listině, záznamu uloženého V elektronické podobě nebo záznamu zvukového, 
obrazového nebo audiovizuálního. 

Žádám Vás tedy tímto jako povinný subjekt ve smyslu Informačního Zákona (a zároveň jako 
pořizzovžıtele Uzemnílıo plánu) o poskytıżmtí výše uvedených informací podle ustanovení § 14 
odst. 5 písni. d) Eníormančního zákona ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí této žádosti a 
jejich zaslání na e-mailovou adresu žadatele: 

S pozdravem
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Stavebnı urad 

Vaše č.j.: Naše č.j.: MUUO/14993/2018/SÚ/franz Vyřizuje: Lukáš Franz 
Ze dne: 23.04.2018 Číslo spisu: 2790/2018 Tel: 465 514 253 

Spis. značka: OK/2790/2018 E-mail: franz@muuO.cZ 
Poč. listů: 1 Datum: 02.05.2018 
Poč. příloh: 0 Místo: Ústí nad Orlicí 
Poč. lis. př.: O 

Odpověd' na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Na základě žádosti, ze dne 23.04.2018, O poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., O 
svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších předpisů Vám Sdělujeme následující: 

. Jaký je aktuáln/'stav projednávání návrhu nového územního plánu Hnátnice, jehož zveřejněnı' bylo 
veřejnou vyhláškou oznámeno dne 30.01.2018 (,,ÚZemnı' plán"), resp. vjaké fázi se pořizování 
nového Územního plánu nachází? 

V současné době jsou podle ustanovení § S1 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve Znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Stavební Zákon") 
vyhodnocovány výsledky projednání návrhu územního plánu, které proběhlo dle § 50 Stavebního 
zákona. V rámci tohoto vyhodnocení jsou vypořádávány stanoviska dotčených orgánů a 
připomínky veřejnosti uplatněné k návrhu územního plánu Hnátnice. 

. Kdy se předpokládá konánı' veřejného projednánı' návrhu Územního plánu, přı'podné informace o 
skutečnostech a procesech, které musı' veřejnému jednání předcházet nebo jeho konání brání? 

co Q) Po vypořádání stanovisek dotčených orgán připomínek veřejnosti bude zajištěna úprava 
návrhu územního plánu. Následně bude v souladu s § 52 stavebního Zákona zahájeno řízení O 
územním plánu Hnátnice. V rámci tohoto řízení bude upravený návrh územního plánu zveřejněn 
k nahlédnutí a uskuteční se veřejné projednání, které předpokládáme vměsících srpnu až říjnu 
r. 2018. Termín a místo konání veřejného projednání bude veřejnosti oznámeno prostřednictvím 
veřejné vyhlášky, která bude vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Hnátnice a Městského 
úřadu Ústí nad Orlicí, a to nejméně 30 dnů před jeho konáním. 

S pozdravem 

vv Petr Marcık v.r. 
vedoucí stavebního uradu ıv 

Lukáš Franz 
oprávněná urední osoba vv 
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