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Městský úřad Ústí nad Orlicí 
Stavební úřad 

 
 
Vaše č.j.:  Naše č.j.: MUUO/14846/2018/SÚ/franz 

OK/2790/2018 
Vyřizuje: Lukáš Franz 

Ze dne: 25.04.2018 Číslo spisu: 2790/2018 Tel: 465 514 253 
  Spis. značka: OK/2790/2018 E-mail: franz@muuo.cz 
  Poč. listů: 1 Datum: 07.05.2018 
  Poč. příloh: 0 Místo: Ústí nad Orlicí 
  Poč. lis. př.: 0   

 
 
Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Na základě žádosti, ze dne 25.04.2018, o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkajících se „obchvatu silnice I/14 
v Ústí nad Orlicí“ Vám sdělujeme následující: 
 
1. 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? 
 
Územní plán Ústí nad Orlicí byl zpracován, projednán a vydán v souladu se zákonem                            
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. 
V rámci projednání byly jednotlivé etapy územního plánu zveřejňovány k nahlédnutí a veřejnost 
mohla k územnímu plánu, jehož součástí byl i obchvat silnice I/14 uplatňovat požadavky, 
připomínky a námitky. S ohledem na výše uvedené konstatujeme, že občanům města bylo 
umožněno vyjádřit se k problematice obchvatu silnice I/14 v rámci projednání územního plánu, 
které proběhlo v souladu se stavebním zákonem.  
 

2. Kde je možné do výsledného materiálu o zjišťování veřejného zájmu nahlédnout? 
 
V návaznosti na odpověď na otázku č. 1 uvádíme, že platný územní plán Ústí nad Orlicí je 
zveřejněn na internetových stránkách města Ústí nad Orlicí – www.ustinadorlici.cz (v sekci Město 
– Strategické dokumenty – Územní plán – Územní plán Ústí nad Orlicí). 
 

 
S pozdravem 

 
 

Petr Marčík v.r. 
vedoucí stavebního úřadu 

 
 

Lukáš Franz 
oprávněná úřední osoba 
 


