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Poskytnutí informací dle žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
 
Vážený pane inženýre, 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací ze dne 07.09.2021, která byla doručena na podatelnu 

městského úřadu dne 09.09.2021 a zaevidována pod č. j. NMPS/2047/2021, Vám sděluji, že je tato žádost 

považována za žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.  

V této souvislosti Vám sděluji následující požadované informace: 

1) Záměr prodeje části parcely č. 682/1 (ze které byly odděleny části parcel č. 682/7, č. 682/8 

a č. 682/9), trvalého travního porostu o celkové výměře 2 202 m2, byl zveřejněn na úřední desce, 

včetně elektronického zveřejnění, oznámením č. 17/2020, které bylo vyvěšeno dne 15.10.2020 

a sejmuto dne 08.03.2021. 

2)  Před hlasováním, kterým byla přijata usnesení č.  10a/14Z/2021 a usnesení č. 10b/14Z/2021, dne 

03.03.2021, žádný zastupitel neučinil prohlášení o střetu zájmů. Toto prohlášení v souvislosti 

s přijatými usneseními neučinil žádný zastupitel ani dříve před 03.03.2021. 

3) Za přípravu zasedání zastupitelstva města konaných dne 16.12.2020 a 03.03.2021, pokud jde 

o seznámení zastupitelů s přesnými geodetickými a profilovými poměry bývalé parcely č. 682/1 

v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem je zodpovědný starosta města, tajemník městského úřadu a vedoucí 

správního odboru.  

4)  S písemností (a jejím celým obsahem, tj. přílohou dělení pozemku parcely č.682/1), Vámi 

označovanou jako přípis ze dne 11.12.2020, která byla doručena na podatelnu městského úřadu 

dne 14.12.2020 a zaevidována pod sp. zn. NMPS/2825/2020, se starosta i tajemník seznámili téhož 

dne, kdy byla doručena, tj. dne 14.12.2020. Tento „přípis“, včetně přílohy, byl současně přiložen do 

podkladů pro jednání zastupitelstva města dne 16.12.2020. 

5) S písemností (a jejím celým obsahem, tj. přílohou návrh na předběžné opatření), Vámi označovanou 

jako přípis ze dne 25.02.2021, která byla poštovnímu úřadu (České poště) předána k odeslání dne 

01.03.2021 a byla doručena na podatelnu městského úřadu až dne 05.03.2021 a zaevidována pod 

sp. zn. NMPS/600/2021, se starosta i tajemník seznámili téhož dne, kdy byla doručena, tj. dne 

05.03.2021. 
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6) Na dotaz, proč nebyli dne 16.12.2020 nebo později, zodpovědnými činiteli adresáta (předpokládám 

města Nové Město pod Smrkem) nebo jeho městského úřadu, poučeni manželé Svárovští 

z Albrechtic nad Jizerou, o nepodkročitelných podmínkách pro výstavbu objektu pro trvalé bydlení 

a proč byli ponecháni v dobré víře, že tak na svých pozemcích v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem budou 

moci učinit, Vám sděluji, že jakýkoliv subjekt je oprávněn ve věci budoucí výstavby požádat o 

stanovisko (územně plánovací informaci) orgán územního plánování (Městský úřad Frýdlant) nebo 

Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu Nové Město pod Smrkem. Případně je 

možné nahlédnout do schváleného územního plánu, který je k dispozici na městském úřadě a je 

také veřejně přístupný na internetových stránkách města.   

 
 
 
 
Ing. Vladislav Petrovič 
tajemník MěÚ 
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