Obecní úřad

stavební úřad

54475 Mostek,
p. 34, okr. Trutnov, IČ 00278157, DIČ CZ00278157, DS: 8ribcna
tel. 499691344,499691208, fax 499691344, E-mail: stavebni@mostek.cz, www.mostek.cz
Bank. spojení: ČSOB a.s., Praha, Č. ú.: 125429089/0300
č.

č.j.: oum/00429/2013
spisová značka: s oum/00070/20J 3

V Mostku 4. 6. 2013

Oprávněná úřední osoba: Tomáš Klíma

Obdrží:
Žadatel (doporučeně):

Sdělení o poskytnutí
k informacím.

informací

podle zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu

Dne 21. 5. 2013 pod č.j.: oum/0042912013 byla Obecnímu úřadu Mostek, Mostek 34,
54475 Mostek, do rukou starosty Ing. Tázlara dorucena žádost o informace ve smyslu zákona
Č. 106/1999 Sb., o svobodném
řístupu k informacím. Žadatelem o informace ie _
V žádosti žadatel mimo jiné uvádí, že: ,je vlastníkem pozemku parc. Č. 1913/4
v katastrálním území Horní Brusnice, kde bylo vydáno Obecním úřadem Mostek 8.3.2010
územní rozhodnutí Č. 3/2010 (čj.: SÚ-517/2006-1-323),
kde bylo stanoveno, že jako
podmiňujíci stavby pro výstavbu 16 RD v k. Ú. Horní Brusnice, je účelová veřejně přístupná
komunikace a vodní dílo s příslušenstvím, které budou dokončeny a zkolaudovány do doby než
budou užívány stavby pro bydlení. ... V oučasné době je již několik staveb pro bydlení před
kolaudaci, piedmětná výše uvedená stavební díla doposud nebyla zkolaudována a ani
neproběhl žádný zkušební provoz vodního zdroje. Žádám proto o následujici informace ... ''.
Vzhledem k tomu, že svým obsahem žádost o informace směřuje k obecnému
stavebnímu úřadu, předal starosta obce Ing. Tázlar tuto žádost k vyřízení Obecnímu úřadu
Mostek, stavebnímu úřadu, který je příslušným obecným stavebním úřadem podle § 13 odst. 1
písmo e) zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, dále jen "stavební zákon", místně příslušný stavební úřad dle
ustanovení § II zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, dále jen
"správní řád".
Stavební úřad, jako povinný subjekt, posoudil podanou žádost v souladu
s ustanovením § 14 odst. 5 zákona
106/1999 Sb., a konstatoval, že žádost má předepsané
náležitosti. Stavební úřad odpovídá na jednotlivé body tak, jak jsou uvedeny v předmětné
žádosti:
č.

č. j.: ouml00429/2013

a) Zda v době kdy bylo vydáváno výše uvedené územní rozhodnutí obecního úřadu Mostek,
existoval územní plán obce Horní Brusnice.
Obec Horní Brusnice v době vydání územního rozhodnutí Č. 3/2010 neměla vydaný
územní plán obce. Dle informací, které má stavební úřad k dispozici, Obec Horní Brusnice
v současné době zajišťuje zpracování a vydání územního plánu obce.
b) Jaký byl veřejný zájem k povoleni developerského projektu" Výstavba pod Zvičinou" pro
výstavbu 16 RD v k.ú. Horní Brusnice realizovaný firmou
EMOREAL Dvůr s.r.o. a další
s tím spojené infrastruktury.
Záměr výstavby v této lokalitě je soukromým záměrem spol. NEMOREAL Dvůr s.r.o.
Obec Horní Brusnice k tomuto záměru vydala kladné stanovisko a stejně tak i příslušné
dotčené orgány (např. ochrana přírody a krajiny). Pravomocné územní rozhodnutí Č. 3/2010
umožňuje investorovi využít tuto lokalitu za splnění podmínek v něm stanovených.
c) Zda při prvním ohlášení stavby RD v této lokalitě byly firmou
EMOREAL Dvůr, s.r.o.,
náměstí TG. Masaryka č.p. 84, Dvůr Králové nad Labem, předloženy dokumenty, které
uváděly, kdy budou výše uvedené podmíněné tavby dokončeny a za jakých podmínek a kdy
byla ohlášena první stavba RD.
Stavební úřad obdržel v lednu 2011 stavební povolení na stavbu "Vodovod, jednotná
kanalizace, zařízení pro požární zabezpečení
zástavby, vodní zdroj pro RD v k.ú. Horní
Brusnice" (vodní díla povoloval Městský úřad Dvůr Králové n.L. - odbor životního prostředí
- vodoprávní
úřad) a dále sou isející povolení k nakládání s vodami: Dále stavební úřad
obdržel stavební povolení na stavbu "Příjezdová komunikace pro zástavbu 16 RD v k.ú. Horní
Brusnice'
(povolení vydal Městský úřad Dvůr Králové n.L. - odbor dopravy a silničního
hospodářství).
Tato rozhodnutí
byla vydána ve prospěch
stavebníka,
kterým je spol.
NEMOREAL
Dvůr S.r.o. V těchto rozhodnutích
byly stanoveny lhůty pro dokončení staveb
veřejné dopravní a technické infrastruktury.
První ohlášení
na stavbu
rodinného
domu v této lokalitě podala
společnost
NEMOREAL
Dvůr s.r.o. dne 19.7.2011 pod č.j.: ouml00528/2011. Ohlášení stavby bylo
podáno za platnosti vydaného územního rozhodnutí Č. 3/2010. V době ohlášení první stavby
rodinného domu byly zahájeny realizace dopravní a technické infrastruktury
investorem a
stavebníkem tj. spol. NEMOREAL Dvůr s.r.o.
Společnost
EMOREAL Dvůr s.r.o. byla srozuměna s tím, že je nezbytné dokončení a
povolení užívání dopravní a technické infrastruktury
v předmětné lokalitě, aby mohlo být
povoleno užívání jednotlivých
rodinných
domů (jak vyplývá z pravomocného
územního
rozhodnutí Č. 3/2010). O této skutečnosti byli spol. NEMOREAL
Dvůr s.r.o. informováni i
další vlastníci nemovitostí,
kteří zakoupili pozemky prípadně rozestavěné
stavby v této
lokalitě nebo ohlašovali stavby rodinných domů a jednatel spol.
EMOREAL Dvůr s.r.o.
předložil stavebnímu
úřadu čestné prohlášení
že vlastníci byli o podmiňujících
stavbách
informováni.
d) Jaká opatření stavební úřad Mostek učinil, aby podmiňující stavby byly dokončeny.
Jak je patrné z pravomocného
územního rozhodnutí Č. 3/2010, pro realizaci záměru je
nutné, aby spol. NEMOREAL
Dvůr s.r.o. dokončila realizaci podmiňujících
staveb veřejné
dopravní a technické infrastruktury a bylo povoleno jejich užívání. Stavebník má pravomocná

č.j.: oumJ00429/2013
rozhodnutí o povolení staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury od speciálnich
stavebních úřadů se stanovenými podmínkami pro jejich provedení a dokončení vč. například
stanovených termínů k dokončení. V tomto směru se stavební úřad odkazuje též na
poskytnuté informace (podle zákona č. 106/1999 Sb.) ze dne 17. 5. 2013, které jsou
elektronicky dálkově přístupné na internetových stránkách městského úřadu Dvůr Králové
n.L. V kompetenci obecného stavebního úřadu není dokončení a povolení užívání těchto
staveb. Dále viz bod c) a e) tohoto sdělení.
e) Zjakého důvodu tyto stavby (účelová veřejně přístupná komunikace a vodovod, vodni zdroj
a dalši součásti vodniho difa nebyly doposud dokončeny a zkolaudovány.
Důvody, proč nejsou stavby veřejné dopravní a technické infrastruktury pro tuto
lokalitu dokončeny nejsou stavebnímu úřadu známy. Jedná se o stavby, které stavebně
povolovaly a po dokončení budou povolovat jejich užívání speciální stavební úřady, tzn.
Městský úřad Dvůr Králové n.L. odbor životního prostředí - vodoprávni úřad a odbor
dopravy a silničniho hospodářství. V tomto směru je třeba se obrátit na stavebníka a investora
veřejné dopravní a technické infrastruktury, tzn. společnost EMOREAL Dvůr s.r.o.
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Na vědomí:
Obecní úřad Mostek, č. p. 34, 54475 Mostek (předáno starostovi obce)
a.a.

Do 15 dmi od poskytnuti informaci na žádost povinný
způsobem umožňujicim dálkový přístup (: 5 odst. 3 zákona
Vyvěšeno dne:

1 2. 06. 2013
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54475 MOSTE
Sejmuto dne:

č.

subjekt tyto informace zveřejni
106/1999 Sb.).

