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Liberec, dne 6.9.2018

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím
Dne 12. 8. 2018 obdrželo statutární město Liberec Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
která byla zaevidována pod č. 86/2018 a předána odboru hlavního architekta k vyřízení. V žádosti bylo
požadováno zpřístupnění následujících informací:
„1. Souhlasné stanovisko dotčených orgánů ve věci povolení výstavby průmyslové zóny na pozemcích
v Ostašově s kvalitní zemědělskou půdou.“
Z výše uvedeného požadavku nebylo odboru hlavního architekta zřejmé, jaké konkrétní informace jsou
požadovány, a proto byl podatel dne 14. 8. 2018 vyzván k upřesnění Vaší žádosti.
Žádost byla dne 14. 8. 2018 upřesněna a doplněna o následující informace:
„primátor Batthyany na FB (viz příloha) uvedl, že dotčené orgány vydaly pozitivní stanovisko. Žádám
tedy o tato stanoviska dotčených orgánů.“
K doplnění jste přiložil výřez z Facebookové komunikace.
Z tohoto doplnění stále nebylo odboru hlavního architekta zřejmé, jaké konkrétní stanovisko, jakého
konkrétního dotčeného orgánu a k jaké konkrétní věci je požadováno, proto byl podatel dne 17. 8. 2018
opětovně vyzván k upřesnění žádosti.
Žádost byla dne 17. 8. 2018 znovu upřesněna o následující informace:
„Pan primátor uvedl, že ve věci zástavby v Ostašově existuje souhlasné stanovisko dotčených orgánů.
Žádám tedy o tato jejich stanoviska a v případě nejasností bude možná nejlepší obrátit se na pana
primátora, který se na tato stanoviska odvolává. Předpokládám, že si celou záležitost snadno vybaví a že
si to spolu vykomunikujete. Dosavadní postup mě spíše připomíná zdržování odpovědi.“
Z tohoto doplnění nebylo odboru hlavního architekta stále zřejmé, jaká konkrétní stanoviska k jaké
konkrétní zástavbě (výstavbě) průmyslové zóny na kvalitních zemědělských půdách na jakých
konkrétních pozemcích v Ostašově jsou požadovány, proto byl podatel dne 23.8.2018 opětovně vyzván
k upřesnění žádosti.
Žádost byla dne 29.8.2018 znovu upřesněna o následující informace:
„Žádám tedy o seznam stanovisek dotčených orgánů (definovaných ve smylsu §4 stavebního zákona)
vydaných k připravovanému novému územnímu plánu týkajících se lokality Ostašov, a to od 1.1.2015,
spolu s datem, kdy byly zaslány?“
Nový územní plán se pořizuje, projednává i vydává v rozsahu celého území města Liberec (všechna
katastrální území města Liberec). Dotčené orgány se v rámci svých stanovisek vyjadřují k celému
řešenému území, proto je poskytnut seznam všech stanovisek dotčených orgánů uplatněných k novému
územnímu plánu.
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Seznam stanovisek dotčených orgánů uplatněných k připravovanému novému územnímu plánu od
1.1.2015:

Dotčený orgán

Datum doručení

Číslo jednací

Agentura Logistiky,
Regionální středisko
vojenské dopravy Hradec
Králové
Obvodní báňský úřad pro
území krajů Libereckého a
Vysočina
Hasičský záchranný sbor
Libereckého kraje, krajské
ředitelství
Státní pozemkový úřad
Sekce ekonomická a
majetková Ministerstva
obrany – odbor ochrany
územních zájmů a řízení
programů nemovité
infrastruktury
Ministerstvo životního
prostředí
Agentura ochrany přírody a
krajiny ČR - správa CHKO
Jizerské hory
Sekce ekonomická a
majetková Ministerstva
obrany – odbor ochrany
územních zájmů a řízení
programů nemovité
infrastruktury
Krajská hygienická stanice
Libereckého kraje se sídlem
v Liberci
Magistrát města Liberec –
odbor životního prostředí
Krajský úřad Libereckého
kraje – ředitel
Ministerstvo dopravy
Magistrát města Liberec –
odbor dopravy
Ministerstvo průmyslu a
obchodu
Krajský úřad Libereckého
kraje – odbor územního
plánování a stavebního
úřadu
Krajský úřad Libereckého
kraje – odbor územního
plánování a stavebního

24.2.2016

040180/16

8. 3. 2016

050039/16

29. 3. 2016

064285/16

5. 4. 2016
13. 4. 2016

069496/16
076888/16

13. 4. 2016

076187/16

14. 4. 2016

077391/16

14. 4. 2016

077716/16

15. 4. 2016

079091/16

15. 4. 2016

078982/16

15. 4. 2016

078896/16

19. 4. 2016
19. 4. 2016

080667/16
081258/16

22. 4. 2016

084054/16

10. 8. 2016

159530/16

3. 6. 2016

114665/16

Č.j. CJ MML 195896/18

úřadu
Sekce ekonomická a
majetková Ministerstva
obrany – odbor ochrany
územních zájmů
Krajský úřad Libereckého
kraje – odbor dopravy
Agentura logistiky
Regionální středisko
vojenské dopravy Hradec
Králové
Státní energetická inspekce
Obvodní báňský úřad pro
území krajů Libereckého a
Vysočina
Magistrát města Liberec –
odbor životního prostředí
Agentura ochrany přírody a
krajiny ČR – správa CHKO
Jizerské hory
Krajská hygienická stanice
Libereckého kraje se sídlem
v Liberci
Ministerstvo dopravy
Krajský úřad Libereckého
kraje – ředitel
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12. 7. 2017

144500/17

29. 6. 2017

137685/17

25. 5. 2018

118256/18

29. 5. 2018
18. 6. 2018

120945/18
136307/18

26. 6. 2018

144122/18

27. 6. 2018

145472/18

29. 6. 2018

147464/18

3. 7. 2018
3. 7. 2018

150207/18
149645/18

Ing. Petr Kolomazník
vedoucí odboru hlavního architekta

Obdrží:
Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6

