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požadované informace:

Ad" r

Ktera - obČarrská sdruŽenÍ.nebo jeho organizační jednotlqr a spollqy, jejichž hlavním posláním podle stanovje oeh_rana, příťod{ a krajiny, a_j_§o} opravrrěn5-poryd *qiip.árrú 
-subjekiviiu 

p"ž.&jiďprlsixnrcrr
9Ť"}Ů srátní spráry _vašeho úřadrr" á!r hť preaem irifoirriováni ď *ecr, l&ygi"riýú 'rirsarich a
zahajovaných sprawrich říu€nícb, při nichž mobou b51 dotčepy rájmy ochrany př.irod;, a É3ioy cháněné
Podl" ťeo"l ě. tt4ltggz §b., o ochraně p$"ayr kl:i"l,, a date t xcljuk u o Řárý"t ,"*r#"ýlrr*."i.n
a zahajovarrých správních ř{zeních, pfi nicbž qohry Ěit aolae_rry ,ál*ý ocbran' p"řír"áň"k 

"júy 
ctř"ene

Po_dle zákona č. rr4lr99a S., o ochrane přímdy akajin5}ylyi5óu-"ito"*ďoine9nÉne *uri"Éú pr"a**
irťorrrován}, do 3r. 12.p.oll a po 1. r. por8. lfie v období;d roi{u áors do dne poááni této ádosti.

Ad. z

Jak, kde a hým -_obČarrska sdruŽení nebo jeho crganizačni jednot§* a §polh},, jejichž hlavním posláním
P$e stanov j* *lrŤŤ pn*Ť * krajin}, které jsou oprávněnl, a mají prá"r,í,irbju[ti"itu, Ú 

"er,ráaa:":i"r,PoŽadavkŮ _u pírslqrvch_orgánů §tatní §prá"J- vašeňo úřadÚ, byly a'jsou předem info'rmor"any, o itech
zamý§ených zásazilch a zahajolaný$ sgrávnic\rueních {o 31._12. 2a77 apo 1.1. eor8, při nichž áohoubýt
$ot9eny_ájmy_o.hT*ť přirod5 a_laajíny.chráněné_podle-zákona č.'rr{7r99z sb., ďoŇně-pří"ody'u
krajiny. V období od roku aor5 do dne poáání této ádósti.

Ad.s

Jak, kde a lcým -_občanska §druženi nebo jeho organi?ční jednotky a spolky, jejichž hlawím posláním
Podle.stanov je ochrana přírody_a t ojpy, které jsou opráwěn}, a rnaji pr#rú si,bj"Řtittto, na záHádě jejich
PoŽadavku u přislušných.o5ánů.,9tátní sp.aoyvpeo_írřadu, bylya3sóu info"*oúrri o řízeních nao-azujiach
ve sm,ls]9 po§9ígÝ?ni vllvd na fivotní prostředí podle g s pňri. á) "eko* 

o posuzováni vlivů na fivotní
prostředí. V období od roku zor5 do dnepod..ánítéio ádosti.-

Předem děkujeme za vyřízení a písemnou odpověď.

ea Asociaci ochrany ávotního prostředi Č& z.s.

,r9Žl, z.s.,

stť.,/1

Věc: ŽádPst o posl§,,tnqtí inf,ormací ve smyslq á]i č, roó/rqqq Sb_. o §!,obodném přístupu k infor§nacím.



oBEcNí únnp nonnÁ
STAVEBNÍ ÚŘaO
739 51 Dobrá230

č, j.,
Sp. zn.:

Vyřizuje:
Telefon:
Fax.:
E-mail:

Datum: 18.07.2019

Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 10611999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 08.07.2019 byla do datové schrránky obce Dobrá zaslána Vaše žádost o poskytnutí
informací ve smyslu zékona ě. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněni
pozdějších předpisů. Žaaate v ní o poskytnutí těchto informací:

Ad. 1

Která - občanská sdružení nebo jeho organizační jednotky a spolky, jejichž hlavním posliáním
podle stanov je ochrana přírody a krajiny, a jsou oprávněny, pokud mají právní subjektivitu,
požadují u příslušných orgánů státní správy vašeho úřadu, aby byly předem informováni o
vŠech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou b;it dotčeny
zájmy ochrany přírody a krajiny chrriněné podle zékona č. ll4ll992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, a dále také, jak a o kterych zamýšlených zásazich a zahajovaných správních řízeních,
při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chraněné podle zákona ě.
Il4ll992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, byly ajsou citované oprávněné subjekty předem
informovány do 3I. 12. 2017 a po l. 1. 2018. Vše v období od roku 2015 do dne podání této
žádosti.

Ad.2

Jak, kde a kým - občanská sdružení nebojeho organizačníjednotky a spolky,jejichž hlavním
posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, které jsou oprávněny, a mají právní
subjektivitu, na zékladě jejich požadavků u příslušných orgánů státní správy vašeho úřadu,
byly a jsou předem informovány o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních
Ťizeních do 31. 12.2017 a po 1. 1. 20l8, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody
a krajiny chráněné podle zákona č. l14ll992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V období od
roku 2015 do dne podání této žádosti.
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Ad.3

Jak, kde a kým - občanská sdružení nebo jeho organizaění jednotky a spolky, jejichž hlavním
posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, které jsou oprávněny, a mají právní
subjektivitu, na zikladě jejich požadavků u příslušných orgánů stiátní správy vašeho uřadu,
byly a jsou informováni o íizeních navazljicích ve smyslu posuzovaní vlivů na životní
prostředí podle § 3 písm. g) zákona o posuzovtíní vlilu naživotní prostředí. V období od roku
2015 do dne podaní této žádosti.

Obecní úřad Dobrá, stavební úřad (dúle jen ,,stavební úřaď')rjako stavební uřad věcně
PřísluŠný podle ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 18312006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) , ve znéni pozdějších předpisů (dáte jen ,, stavební zákon"), a
místně příslušný podle ust. § l l odst. l písm. b) zákonaě. 50012004 Sb., správní řád, ve znění
PozdějŠÍch předpisů (dále ,,správní řád"), kVaší žádosti ze dne 08.07.2019, vrámci své
působnosti, poskytuje tyto informace:

Ad. l

V období od 01.01.20l5 do 3I.I2.20l7 se jednalo o tyto spolky:
1 . Občanské sdružení Střítež - za zdravé životru prostředí, z.s.,IČ , se sídlem

2. Žebnýprostor pro život, z.s.,IČ
07 .02.201 5 do 06.02.201 6)

3. Zménapro život z.s., IČ
09.10.20l6 do 05.10.201 7)

, se sídlem , ,

, se sídlem , )

,

, se sídlem

(od

(od

(od4. AOPK z.s., IČ
06.10.2017)

, se sídlem

VýŠeuvedenéspolkystavebníúřad,vsouladusust.§4odst.3správníhořáduavsouladu
s ust. § 70 odst. 2 zákona ě. ll4ll992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisŮ, informoval o zahajovaných správních řízeních,tzn. o zahájenýchúzemních řízeních
a stavebních řízeních, při nichž mohly b}t dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné
podle zákona ě. II41I992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znéni pozdějších předpisů, a to
zasláním informace na adresu jejich sídla. Při doruěoviání prostřednictvím veřejné datové sítě
doruěoval stavební uřad na elektronickou adresu těchto právnických osob (spolků).

V období od 01.01.20l8 do 08.07.2019 se jednalo o tyto spolky:

5. Asociace ochrany životního prostředí ČR, z.s., IČ

l. Oběanské sdružení Střítež - za zdravé životru prostředí, z.s., IČ
, (do 10.05.2018)

2. AOPK z.s., IČ , se sídlem
20.1 l .20l8)

3. AOPK z.s. ,,v likvidaci", IČ
(od 21.11.2018 do 14.05.2019)

4. Asociace ochrany životního prostředí ČR, z.s., IČ

)

, se sídlem

, se sídlem

, (do

))

, se sídlem ,

Stavební uřad výše uvedené spolky, v souladu s ust. § 70 odst. 2 zálkona ě. tl4ll992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, informoval o zahajovaných správních
řízeních, tzn. o zahájených územních řízeních a stavebních řízeních, při nichž mohly blit
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dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chraněné podle zákona č. II4ll992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a to zveřejněním informace na uřední desce
Obecního úřadu Dobrá. Současně tato informace byla zveřejněny i způsobem umožňujícím
dálkový přístup.

Ad.2

Vobdobí od 01.01.2015 do 31.I2.20l7 byly spolky uvedené vbodě Ad. 1 informovány o
zahajovarých správníchíizeních,tzn. o zahfiených územních íizeních a stavebníchíizenich,
při nichž mohly b;/t dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zékona č.
Il4/l992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vždy oprávněnou
uřední osobou stavebního úřadu, která vedla řízení, ato zasláním informace na adresu jejich
sídla. Při doruěování prostřednictvím veřejné datové sítě doručovaly oprávněné úřední osoby
na elektronickou adresu těchto právnických osob (spolků).

Vobdobí od 01.01.2018 do 08.07.2019 byly spolky uvedené vbodě Ad. 1 informovány o
zahajovaných správníchřizeních, tzn. o zahájených územních řízenich a stavebníchřízenich,
při nichž mohly b;it dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona č.
lI4lI992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vždy oprávněnou
uřední osobou stavebního úřadu, která vedla řízení, a to zveřejněním informace na úřední
desce Obecního uřadu Dobrá. Souěasně tato informace byla zveřejněna i způsobem
umožňuj ícím dálkový přístup.

Ad.3

Zékonem č.39l20l5 Sb. byl s účinností od 01.04.2015 novelizován zákon č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivŮ na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související
zélkony, a také stavební zákon.

Podle ust. § 13 odst. 6 stavebního zákona je k vedeniřízeni podle stavebního zákona, které je
navazujícím řízením podle zékona o posuzoviání vlivů na životni prostředí, v prvním stupni
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, kteý je obecným stavebním uřadem
podle ust. § odst. 1 písm. c) stavebního zákona.

Obecní uřad Dobrá, stavební uřad, není obecným stavebním uřadem příslušným k vedení
navazujícího íizení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, protože je obecným
stavebním uřadem podle ust. § odst. 1 písm. e) stavebního zákona.

č.3.: oo t964/20t9 Sp.zn.: SÚ/l 3 l 0/20 l 9/Fri


