
Informace o žádosti doručené na městský úřad 

Informace poskytl: 22.05.2019, Ing. Jiří Furik, tajemník 
Zveřejněno dne: 22.05.2019 
 
Předmět žádosti: 

Žadatel se obrátil na město Rýmařov jako příslušný povinný subjekt dle zák. č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, se žádostí o následující informace: 

1) zda se v působnosti našeho úřadu nachází přírodní lanové centrum, postavené na 
lesním pozemku a na jak velké ploše; 

2) v jakém správním režimu lanový park je na základě jakého ustanovení podle 
stavebního zákona; 

3) zda bylo k uvedení do provozu lanového centra vydáváno nějaké rozhodnutí v rámci 
stavebního řízení; 

4) zda je takové přírodní lanové centrum oploceno; 
5) jaký je postup při realizaci záměru lanového centra o velikosti 7.000 m², bez parkoviště 

pro hosty, s mobilní toaletou a mobilním dřevěným domkem bez napojení na 
inženýrské sítě, s max. výškou cca 8m. 
 

Poskytnuté informace:  

Odpovědi na jednotlivé dotazy jsou následující: 

1) V působnosti zdejšího stavebního úřadu se žádné takové lanové centrum nenachází. 
2) Lanový park je v režimu územního rozhodování (§ 76 zákona č. 183/2006 Sb. 

o územním plánování a stavebním řádu – stavební zákon) a podle konkrétních specifik 
i v režimu povolovacím (§ 104 stavebního zákona). 

3) Žádné povolení provozu vydáno nebylo – viz bod ad 1). 
4) Irelevantní – viz bod ad 1). 
5) Výše uvedený záměr je popsán velmi obecně a bez konkrétní lokality, takže předběžná 

informace je pouze obecná. Na konkrétní záměr je možné vydat územně plánovací 
informaci podle ustanovení § 21 stavebního zákona, a to na základě samostatné 
žádosti o vydání územně plánovací informace s přiložením konkrétního popisu 
a dotčeného území (včetně parcelních čísel). 
Obecně je popsaný záměr v režimu umístění, tzn. je nutno podat žádost o územní 
rozhodnutí (umístění stavby nebo zařízení, popř. rozhodnutí o změně využití území) 
s přílohami, které vyžaduje §  86 stavebního zákona: 

- souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184 a stavebního zákona 
- závazná stanoviska, popř. rozhodnutí dotčených orgánů a koordinované 

závazné stanovisko 
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
- smlouvy s vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyžaduje-li 

záměr napojení 
- dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, která obsahuje průvodní 

zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů 
a dokladovou část; u výrobků plnících funkci stavby může být výkresová část 
dokumentace nahrazena technickou dokumentací výrobce, nebo jiným 
dokladem podle zvláštního právního předpisu, z něhož je možné ověřit 
dodržení technických požadavků na stavby. 



 
Dokumentace pro územní rozhodování musí být zpracována podle vyhl. č. 499/2006 Sb. a její 
zpracování je vybranou činností ve výstavbě. 
 

Povinný subjekt vyhověl žádosti v plném rozsahu zasláním požadovaných informací.   

 


