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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění 
 
Dne 07.04.2021 jsme obdrželi vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
v platném znění, evidovanou pod číslem pořadovým č. 4/2021. V souladu se zákonem 106/1999 Sb. 
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Vám poskytujeme následují informace: 
 
Město Šluknov, prostřednictvím Městského úřadu Šluknov, reaguje na vaši žádost v bodech, které mu 
náleží, a to jak v oblasti samosprávy, tak z v oblasti státní správy jakožto dotčený orgán státní správy. 
Ve zbylých bodech, které se týkají ryze řízení o žádosti o vydání územního rozhodnutí, náleží 
odpověď Stavebnímu úřadu Šluknov. K jednotlivým bodům Vaší žádosti sdělujeme následující: 
 

1) S Městem Šluknov byla možnost umístění stavby poprvé projednávána v rámci získání 
souhlasu města Šluknov jakožto vlastníka dotčeného stavbou a v rámci přípravy smlouvy o 
budoucím věcném břemeni), a to v roce 2019.  

2) Záležitost byla projednávána třikrát, jelikož první dva návrhy byl pro město Šluknov 
nepřípustné z důvodu kolize projektovaného kabelového vedení s plánovaným chodníkem 
v ulici Dr. Milady Horákové. Kontaktní osobou byly úřední osoby k tomuto oprávněné dle 
Organizačního řádu města Šluknov. Ve věcech přípravy smlouvy o budoucím věcném 
břemeni to byla paní Blanka Kyselová (Odbor správy majetku), ve věcech souhlasu města ve 
vazbě kolize s budoucí stavbou chodníku pan Mgr. Martin Chroust (Odbor rozvoje a životního 
prostředí). Souhlas města byl vydán dne 15.01.2020 a podepsala jej starostka města Mgr. Eva 
Džumanová. 

3) Záležitost nebyla ve vazbě na připravovanou Změnu č. 2 územního plánu projednávána. 
V rámci již realizované Změny č. 1 možnost této liniové stavby nebyla projednávána.  

4) Na uvedeném pozemku p. č. 965 v k. ú. a obci Šluknov se v současné době nachází účelová 
komunikace. Žádná její úprava, natož výstavba místní komunikace, není v současné době 
plánována a tento záměr neobsahuje ani žádný strategický dokument města Šluknov. 

5) Viz předchozí bod 
 
 
S pozdravem 
      
 
Mgr. Martin Chroust 
vedoucí odboru rozvoje a ŽP 
Městský úřad Šluknov 

 


