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Vážení,

obracím se na Váš úřad se žádosti o poskytnuti informacive smyslu zákona o svobodném přístupu k
informacím. Statistické údaje využiji pro výzkum v rámci své diplomové práce.

zajímá mě, kolik bylo Vaším úřadem v době od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018 zahájeno vyvlastňovacích řIzenI a
kolik bylo vydáno rozhodnuti o vyvlastnění na základě nás|edujjcich vyvlastňovacích titulů.

1. Vyvlastnění nemovité kulturnI památky (dle ustanovení § 15 odst. 3 památkového zákona) včetně
vyvlastněni nemovité věci nacházející se v ochranném pásmu nemovité kulturní památky (dle ustanoveni § 17
odst. 2 památkového zákona)
2. Vyvlastněni za účelem využÍvání nebo ochrany přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodnÍch minerálnIch vod
(dle ustanoven1§ 33 odst. 2 písm. b lázeňského zákona)
3. Vyvlastněni za účelem realizace veřejně prospěšných staveb pro ochranu před povodněmi, veřejně
prospěšných opatřeni spočívajÍcÍch ve snižování ohrožení území povodněmi nebo zvyšování retenčních
schopností území(dle ustanoven1§ 55 a vodního zákona, případně dle ustanoveni § 170 odst. 1 písm. a, b
stavebního zákona)
4. Vyvlastněni za účelem výstavby čistírny odpadních vod (dle ustanovení § 170 odst. 1 písm. a stavebního
zákona)
5. Vyvlastněni za účelem realizace veřejně prospěšných opatřeních spočÍvajicÍch ve zřizování územních
systémů ekologické stability (dle ustanovení § 170 odst. 1 písm. b stavebního zákona)
6. Vyvlastnění za účelem asanace území (dle ustanovení § 170 odst. 1 písm. d stavebního zákona)

Děkuji za ochotu.
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Oprávněná úř. osoba:
Tel:
E-mail:
Datum:
Místo:

Ing. Ivana Bernaťáková
465 514 275
bernatakova@muuo.cz
6. února 2019
Ústí nad or|jcj

žadatel

PoskYtnuti informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
ve věci počtu vYdaných rozhodnutí o vYv|astněni

Stavební úřad Městského úřadu Ústí nad Orlicí, jako stavební úřad příslušný podle
§ 13 odst, 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění (dále jen ,,stavební zákon") Vám na základě žádosti ze dne 31.01.2019 poskytuje informace
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, týkající se
počtu vydaných rozhodnutí o vyvlastnění.

Stavební úřad Vám k výše uvedenému podáni sděluje, že v období od 01.01.2014 do 31.12.2018:

1. Nebylo stavebním úřadem zahájeno vyvlastňovacI řIzenI nemovité kulturní památky (dle ustanovení
§ 15 odst. 3 památkového zákona) včetně vyvlastnění nemovité věci nacházejÍcÍ se v ochranném
pásmu nemovité kulturnI památky (dle ustanovení § 17 odst. 2 památkového zákona).

2. Nebylo stavebním úřadem zahájeno vyvlastňovací řízení za účelem využívánÍ nebo ochrany přÍrodního
léčivého zdroje a zdroje přírodnÍch minerálnIch vod (dle ustanoveni § 33 odst. 2 písm. b) lázeňského
zákona).

3. Nebylo stavebním úřadem zahájeno vyvlastňovací řIzenI za účelem realizace veřejně prospěšných
staveb pro ochranu před povodněmi, veřejně prospěšných opatření spočÍvajícÍch ve snižováni ohrožení
území povodněmi nebo zvyšováni retenčních schopností území (dle ustanovení § 55a vodního zákona,
případně dle ustanovení § 170 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona).

4. Nebylo stavebním úřadem zahájeno vyvlastňovacI řízenI za účelem výstavby čistírny odpadních vod
(dle ustanoveni § 170 odst. a) stavebního zákona).
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5. Nebylo stavebním úřadem zahájeno vyvlastňovacI řIzení za účelem realizace veřejně prospěšných
opatřeních spočÍvajících ve zřizováni územ nich systémů ekologické stability (dle ustanovení
§ 170 odst. 1 písm. b) stavebního zákona).

6. Nebylo stavebním úřadem zahájeno vyvlastňovací řIzenI za účelem asanace území (dle ustanovení
§ 170 písm. d) stavebního zákona).

Petr Marčík
vedoucí stavebního úřaaií
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