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č.j. DL0123/2019

DOLNÍ LHOTA

Dolní Lhota 19.02.2019

ROK 2019
Databáze poskytnutých informací dle zákona 106/1999 Sb.
Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která
zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní
samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon
svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo
právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací
činnosti. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit.
Mezi povinně zveřejňované informace se řadí i ty informace, které povinný subjekt poskytl
individuálním žadatelům. Podle § 5 odst. 3 zákona povinný subjekt do 15 dnů od poskytnutí
informací na žádost zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.
O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě nebo mimořádně rozsáhlých
elektronicky poskytnutých informacích, postačí zveřejnit doprovodnou informaci, vyjadřující
jejich obsah.
Informace zpracována: dne 19.02.2019, Jan Kolínek, stavební technik obecního úřadu
Informace zveřejněna: dne 19.02.2019
Předmět žádosti:
- Vyjádření k pozemkům parc.č. 419 a 420 v k.ú. Dolní Lhota u Ostravy o možnosti
jejich využití
Poskytnutí informace:
- Pro možnost výstavby je důležité, jak jsou dané pozemky vedeny v platném územním
plánu. V tomto případě jsou pozemky součástí „Plochy lesní – L“. Konkrétní využití
těchto ploch je pak uvedeno v závazných regulativech platného územního plánu.
V katastru nejsou předmětné pozemky vedeny jako „stavební parcely“, ale jako
„zastavěná plocha a nádvoří“. Tento údaj neoznačuje možné využití pozemku,
ale pouze jeho současnou kulturu.
- Dle současně platného územního plánu není možné výše uvedené pozemky využít pro
výstavbu jakýchkoliv rekreačních objektů, a to bez ohledu na to, zda jsou či nejsou
spojeny pevně se zemí. Pozemky jsou součástí plochy lesní a jejich hlavním využitím
by mělo být plnění funkcí lesa. Z tohoto důvodu se v daných plochách připouští
pouze:
- stavby pro lesní hospodářství
- stavby sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo provozování myslivosti
- stavby zařízení, která jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny, stavby přístřešků pro
turisty
- drobné sakrální stavby (Boží muka, kříže, kapličky)
- stavby účelových komunikací (lesní, polní cesty), stavby komunikací funkční
skupiny D

-

stavby a vybavení informačního systému (informační tabule, mapy)
stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, jejichž umístění nebo trasování mimo
plochy lesní by bylo neřešitelné nebo ekonomicky nereálné
stavby malých vodních nádrží, stavby na vodních tocích, stavby náhonů

Nepřípustné jsou pak jakékoliv jiné stavby.
Obec neplánuje žádnou změnu územního plánu, která by znamenala vytvoření nových
rekreačních ploch na lesních pozemcích.
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