
MĚSTO  JESENÍK
MĚSTSKÝ  ÚŘAD  JESENÍK

Oddělení vnitřní správy

Žádost  o  poskytnutí  informace  dle  zákona  č.106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu
k informacím č. 8/2017
Č.j.: MJ/19513/2017

Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací:
Dne 11.03.2017 obdržel Městský úřad Jeseník, Odbor stavebního úřadu a územního plánování žádost
o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“).

Žádost o zaslání Změny č. 1 Územního plánu obce Ostružná, a to jak textové části tak grafické části obojí
ve formátu .pdf.
Tyto jsou sice uvedeny na  webových stránkách města Jeseníku
https://www.iesenik.org/obcan/75-ostruzna.html  jako existující  (Změna č.1,  13.9.2007,  ZO/9/II/2007,
OPP č.  1/2007 (č.j.  392/2007),  29.9.2007),  ale nejsou zpřístupněny jako územní plán samotný a jeho
změna č. 2.

K dané žádosti bylo sděleno:

Požadovanou  územně  plánovací  dokumentaci  obce  Ostružná  –  Změnu  č.  1  Územního  plánu  obce
Ostružná vydalo Zastupitelstvo obce Ostružná formou opatření obecné povahy, nabytí účinnosti této
územně plánovací dokumentace je 29.9.2007. 

Dle § 165 odst. 1 zákona č. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, územní plán ukládá pořizovatel, včetně dokladů o jeho pořízení,
u obce, pro kterou byl pořízen; opatřené záznamem o účinnosti je poskytuje stavebnímu úřadu, úřadu
územního plánování a krajskému úřadu. 

Městský úřad Jeseník, Odbor stavebního úřadu a územního plánování, nemá k dispozici dokumentaci
Změny č.1 Územního plánu obce Ostružná v elektronické podobě. 
Požadovanou informaci  poskytujeme v souladu s  §  4a odst.  2 písm.  d)  zákona č.  č.  106/1999 Sb.,
o svobodném  přístupu  k  informacím  nahlédnutím  do  dokumentu  obsahujícího  požadovanou
informaci.

Do platné územně plánovací dokumentace obce Ostružná, která zahrnuje i Změnu č.1 Územního plánu
Ostružná, je  možné nahlédnout na Městském úřadu Jeseník,  Odboru stavebního úřadu a územního
plánování, Tovární 4/1287 v úřední dny: pondělí, středa 8.00 - 17.00 hod., mimo úřední dny: úterý,
čtvrtek 8.00-14.00 hod., pátek 8.00-13.00 hod. 
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