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Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánováni
pracoviště Balbínova 59

Spis. zn.: OVÚPA857/19/My
č..j.: OVÚP/l865/19/My
Vyřizu.je:: Ing. Martin Malý
Tel.: 376 347 276
E-mal j; mmaly@mukt.cz
Datum: 12.3.2019

SDĚLENÍ

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánováni obdržel dne ] 1.3.20 19 žádost společnosti
, : l, . , , o poskytnutí informace podle zákona č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k il1fol'macíln, která se týkala pozemků parč. č. 948, 949, 95 Ill,
952, 953, 955/1 v katastrálním území Strážov na Šumavě.

V rámci zákona o svobodném přístupu k informacíni jmenovaná spoIečns)st žádá o následující informace :

,,Na pozeíncich č. 948,949,951//,
správních řizenľ odboru služby
provozováni' sportovní střelnice.

952, 953, 955/1 v kú Sírážov je povoleno Policií ČR, oddě/enini
pro zbraně, střelivo a bezpečnostní materiál Plzeňského krqje,

Proběhlo na /ěch/o pozemcích komplexně v rámci loholo prqjeku řízeni s rozhodnu/in1 o %měně vyuutí
úienu' dle §80 stavebního zákona 183/2006 sb. a s ni'm souvisejicí zjiši'ovací řízeni dle §7 "ákona
100/2001 sb. (jedná se dle přílohv l odst. /16 o sportovní areál vně sídelní oblasti o ploše vě/gĹneu,/?al
pro posoujem" vlivu na ŽP? " '

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. l písm. C) zákona č. 183/2006 Sb., o územníin plánování a stavebn,ím řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební. úřad podle § l l,
odst. l písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů v souladu Se zákonem
č. ]06/]999 Sb., o svobodnéin přístupu k infol'n1ací|n, ve znění pozdějších předpisů poskytuje následu.jíci
informace:

Stavební úřad ve vztahu k pozeinkům parč. č. 948, 949, 95 Ill, 952, 953, 95 5/1 v katastrálním území
Strážov na Šumavě nevedl Žádné řízení o vydání rozhodnutí o změně využití úzenň podle § 80 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebníin řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

.jehož předlnětel11 by byla sportovní střelnice.
Stavební úřad není příslušným správ'nim orgáneín ke zjišťovacímu řízení podle § 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o zjňěňě někter§ch souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

řsěstský úřäd Kkúovy l
slavební útad,ľVk,

Ĺ
Ing. Pavel Boublí "

vedoucí odboru výstavby a úze|nl1ího plánování,
kterého zastupuje

Ing. Jaroslava Marytová
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