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Číslo jednací: 442/2021
Ing. René Adámek
Mathonova 891/21
613 00 Brno
Sdělení žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážený pane žadateli, na Vaši žádost ze dne 27. 5. 2021 ve věci žádosti o informaci dle
zákona č. 106/1999 Sb. sdělujeme:
„1. Jak je možné, že v období od května 2013 do března 2021 byl na webových stránkách
obce Lednice www. lednice.cz umístěn neplatný územní plán obce Lednice (viz příloha)?“
Odpověď: Vámi přiložená příloha není a nebyla součást platného územního plánu. Příloha,
kterou jste přiložil k žádosti byla součástí připravovaného nového územního plánu. Příloha
byla součástí složky nazvané „Návrh územního plánu“ a pak také složky nazvané „Opravený
návrh územního plánu“. Obě tyto složky byly součástí složky úřední deska. Nejednalo se o
současně platný územní plán, ale návrh.
Současně platný územní plán obce je z roku 1996 a je pouze v tištěné podobě. Tato tištěná
podoba byla naskenována a je uveřejněna na stránkách obce v samostatné sekci Územní plán.
„2. Kdo je za to zodpovědný, protože téměř osm let byli uvedeni v omyl nejenom stavebníci,
ale i projektanti?“
Vzhledem k tomu, že k žádnému pochybení ze strany úřadu ve věci zveřejnění územního
plánu nedošlo, nemohlo dojít ani k uvedení v omyl jakékoliv osoby.
3. Jaké z toho Obec Lednice vyvodí důsledky pro případ, že se někdo ze stavebníků nebo
projektantů přihlásí k náhradě vzniklé škody v souvislosti se zveřejněným neplatným územním
plánem.
V případě, že se kdokoli přihlásí k náhradě škody z důvodu, který uvádíte „zveřejněným
neplatným územním plánem“, bude mu vysvětleno, že omyl byl na jeho straně.
Z uvedeného důvodu není třeba vyvozovat žádné důsledky.
Pro upřesnění zasíláme odkaz na stránky s platným územním plánem. Pro lepší přehlednost je
soubor od března nahrán přímo na první lištu stránek.
http://www.lednice.cz/cs/obec/uzemni-plan/
………………………
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