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žÁoosr o posKyrruurí |NFoRMAcE
Podle zákona Č.106/1999 Sb,, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o informacích")

PoVlNNÝ SUBJEKT:

oBECNí ÚŘnn BYSTŘlCE, Bystřice 334, 739 95 Bystřice nad Olši
O,:nrn obce': obecní úřad

Jméno a příjmení žadateleiNázev právnické osoby. Labaj Jiři
Datum narození žadatele/lČ.

Adresa místa trvalého pobytu žadatelelAdresa sídla: Bystřice 361, 739 95 Bystřice
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PoŠtovníadresa pro doručování, liší-lise od adresy místa trvalého pobytu nebo sídla:

2 Elektronická

adresa pro doručování:

3. Datová schránka pro doručování:
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Telefon:
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oóšto: l*-ij?-í*lri

Fax:

Požadovaná informace (obsah):
Žaaam o poskytnutí kopie zápisu stavební komise obce Bystřice a koordinovaného
stanoviska vydaného Městským úřadem Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec,
PouŽito Pro veřejné projednávání rrávrhu zadání územníhoplánu obce Bystřice na
přelomu roku 2012-2013, vedeného pod zn. MěÚT 121673120l zSŘaÚpiŠte

lnformaci požaduji poskytnout prostřednictvím (vybrat z možnosti 1-3):

Datum:17, 02. 2016
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Obecní úřad Bystřice

Bystřice334, 139 95 Bystřice nad 01ší
odbor výstavby

C.j.: OB/072512016
váš dopis zn:
ze clne;

í9.2.2016

vyřizLrje:

tel,:
e-mail:

55B 995114
petr.zwierzyna@bystl,ice.cz

Bystřice, 2.3.2016

Jiří Labaj
Bystřice 361
739 6l Třinec
Věc: inforrnace poclle zákona č.10617999 Sb. o svoboclnénn přístupu k inforrnacím a sdělení
Obec Bystřice, obecní ťrřacl, obclržel shora uvedeného clne vaši žáclost to poskytnr-rtí informace poclle
zákona č. 10611999 Sb. o svoboclném přístr"rpu k iníbrmacím.Tato žádost je ovšem nepřesná, nebo
nespecifikr,rje přesně, z kterého data, piípadně které věci by se měl zápis zjeclnání stavební komise
týkat, Bylo-li podle formulace žáclosti myšieno, že se má jeclnat o zápis, který přeclcháze| veíejnému
projednání návrhu zadáni ťrzemníhoplánLr obce Bystřice a týkal se pozemkťr žadatele, pak by se
mělo jednat o zápis č, 1 zjeclnání stavební komise ze dne 1.2.2011. Stanovisko ťrřadr_r úrzemního
plánování vněm stejně jako ve všech násleclr-rjících posuzovaných přípaclech není uvedeno, nebot'
v době konání stavební komise ještě nebylo známo. Ve vazbě na shora r,rveclené nepřesné vyznačeni
předmětur zájmtl, současně posílám kopie clalšíchzápisů zjednání stavební komise, týkajícíchse
pozemku ve vašem vlastnictví. V kontextu žádosti je ovšem nezbllné konstatovat, že závéry a
doporučenístavební komise jsou pouze podkladem pro rozhodování orgánťr obce o přrjetí či
nepřijetí poclnětů pro pořízeni územníhoplánu nebo jeho zmény, nikoliv pro projeclnávání
jakéhokoliv stupně ttzemné plánovací dokumentace. Pro takové projeclnávaní je závazné výhradně
příslušnéusnesení zastupitelstva obce o přijetí či nepřijetí konkrétního podnětr_r pro jeho
zaptacování clo ťlzemního plánu nebo jeho zmény,

K dalšíčásti žáclosti je nezbYné konstatovat, že poíizování ťrzemního plánu Bystřice poclle
dokumentu MěÚ Třinec č.j. MěÚTl216]3l20l2lsŘaÚp/ste, uvecleného ve vašížádosii, tj
oznámeni o projeclnávání návrhu zadání územního plánu obce Bystřice, pro naši obec prováclěl
podle r-rst. §6, odst. 1, písm. c) zákonač. 18312006 Sb. o ťtzemnímplánování a stavebním řácltr ve
znění pozdějších zmén tVteÚ trinec. Tam jsou i veškeré podklady iajištěnév prťrběhtr pořizování,

tj. i vámi požadované koordinované stanovisko. Obecní ťrřacl však kopii koorclinovaného stanoviska
získal a tato kopie je přílohoLr informace.
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Přílohy:
Kopie zápisťr č. z jeclnání stavební korrrise ze dne I.2.2012,3.5.2011 a
Kopie koorclinovaného stanoviska zn. 21 61 3 l 20 1zls Řatjp/rslste
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