Městský úřad Česká Třebová
Kancelář tajemníka
Staré náměstí 78, Česká Třebová

Informace poskytnuté v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Č.j. MUCT/10737/2019/KAT/VPA/ZAI/11
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se dotazů k existenci přírodního
lanového centra:
1. Zda se v působnosti našeho úřadu nachází přírodní lanové centrum (lanový park), postavený
na lesním pozemku (pozemku plnícím funkci lesa), popřípadě na jak velké ploše.
V působnosti MěÚ Česká Třebová se žádný lanový park nenachází.
2. V jakém stavebně právním režimu (volný, povolovací, ohlašovací) lanový park je a na základě
kterého ustanovení zák. 183/2006 Sb., stavebního zákona nebo případně interní metodiky svůj
závěr pro daný postup dovozují.
S odkazem na informaci k bodu 1 je odpověď bezpředmětná.
3. Zda bylo k uvedení do provozu lanového centra vydáváno nějaké rozhodnutí v rámci
stavebního řízení (např. stavební povolení, rozhodnutí o změně využití území), popřípadě, zda
nebylo žádné takové rozhodnutí vyžadováno.
S odkazem na informaci k bodu 1 je odpověď bezpředmětná.
4. Zda je přírodní lanové centrum oploceno
S odkazem na informaci k bodu 1 je odpověď bezpředmětná.
5. Žádost podle § 139 správního řádu (předběžná informace) o sdělení, jaký je postup při
realizaci takového záměru.
K tomuto bodu je poskytována informace podle § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů.
Dle sdělení stavebního úřadu v České Třebové by tento při realizaci lanového centra volil
následující postup:
Lanové centrum postavené na lesním pozemku by bylo nutno umístit a povolit.
Pro umístění lanového centra by byl zvolen postup dle ustanovení § 86 – 92 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). K tomuto účelu by bylo vydáno územní
rozhodnutí.
Po vydání územního rozhodnutí by bylo nutné stavbu povolit stavebním povolením podle
ustanovení § 108 – 115 stavebního zákona. V případě, že by prvky lanového
centra tvořily výrobky plnící funkci stavby, včetně základových konstrukcí pro ně,
stavební úřad by stavbu podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 16 dále nepovoloval,
jelikož by to byla stavba, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu
úřadu.
Ing. Věra Pirklová v.r.
tajemnice MěÚ
V České Třebové dne 26.04.2019

