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Sdělení o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Dne 13. 6. 2017 byla Obecnímu úřadu Mostek, stavebnímu úřadu, č.p. 34, 54475 Mostek,
který je příslušným obecným stavebním úřadem podle § 13 odst. 1 písm. 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 § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“, doručena prostřednictvím
el. pošty na eMailovou adresu stavebni@mostek.cz žádost o informace ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žadatelem o informace je MATEX HK
s.r.o., IČ 25968807, Kladská 181/55, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové.
Stavební úřad, jako povinný subjekt, posoudil podanou žádost v souladu s ustanovením
§ 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., a konstatoval, že žádost má předepsané náležitosti.
Obsahem je žádost o poskytnutí informací ohledně způsobu ochrany na pozemcích 943/42
a 943/61 v k.ú.: Mostek 699799, které jsou vedeny v evidenci katastru nemovitostí jako
rozsáhlé chráněné území. V žádosti je dále uvedeno, že pro investora ČEZ Distribuce a.s.
zpracováváte projekt pro navýšení rezervovaného příkonu z 3x20A na 3x25A pro objekt čp.181,
el. vytápění v obci Mostek, okres Trutnov. Zároveň byly přiloženy výkresy projektovaného
záměru.
Odpověď stavebního úřadu na žádost:
Nahlédnutím do evidence katastru nemovitostí bylo zjištěno, že předmětné pozemky
parc. č. 943/42 a 943/61 v katastrálním území Mostek jsou vedeny v druhu pozemku zahrada.
V části způsob ochrany je u pozemků uvedeno rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond.
Stavebnímu úřadu je známo, že území obce Mostek je součástí vymezené chráněné
oblasti přirozené akumulace vod Východočeská křída. Tato skutečnost je patrná z vydaného
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územního plánu Mostek, který je veřejnosti dostupný k nahlédnutí na Obecním úřadě v Mostku
nebo též dálkově přístupný prostřednictvím webových stránek obce Mostek na tomto odkazu:
http://www.mostek.cz/obec-1/uzemni-plan-a-studie/.
Chráněná oblast přirozené akumulace vod Východočeská křída byla vymezena Nařízením
vlády č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev
a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev
a Kvartér řeky Moravy.
Ochrana zemědělského půdního fondu se řídí zákonem č. 334/1992 sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
Stavební úřad dále upozorňuje, že se předmětné pozemky parc. č. 943/42 a 943/61
v katastrálním území Mostek nacházejí v ochranném pásmu lesa, které činí 50 m od okraje lesa
(§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
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Na vědomí:
a.a.

Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.).
Vyvěšeno dne: 21. 6. 2017

Sejmuto dne:

