Město Raspenava
k rukám pana starosty
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V Raspenavě dne 26.5.2021

Věc: žádost o informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu
k informaci

Tímto žádám jako vlastník nemovitosti, pozemku parcelní číslo 1845 v katastrálním
území Raspenava, o informaci dle zákona č. 106/1999Sb., jakým způsobem město
Raspenava doložilo vlastnictví, případně právní nárok uživáni pozemku p.č. 1845
v k.ú. Raspenava v rámci projektu odkanalizováni města Raspenava. Projekt
realizovaný v letech 2010-2013 byl spolufinancován EU - Fondem soudržnosti a
SFŽP ČR v rámci Operačního programu Zivotní prostředí.
V

Kanalizace Raspenava
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projekt, realizovaný v letech 20 10 - 2013, byl spolufinancován
Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.
Předmětem podpory bylo komplexní odkanalizování města
Raspenava a následné odvedeni splaškových vod do kanalizačního
systému města Frýdlant. Realizaci této akce byl vytvořen předpoklad
pro připojení 3100 EO. Na ČOV je možno odstranit navíc 44,24
t/rok CHSKCr a 22,56 t/rok NL.

Celkové uznatelné náklady (s příjmy/bez příjmů) na akci činily
324 478 089 KČ l 275 222 315 KČ, z toho byl příspěvek z fondu
Evropské unie 233 938 968 KČ (85 %), příspěvek SFŽP ČR
13 761 116 KČ (S %) a příspěvek města Raspenava 27 522 231 KČ
(10 %)
Řídicí orgán: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zprostředkující subjekt: STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PŘESTŘEDÍ ČR
Příjemce dotace: Město Raspenava
.-. ...

Informace o pozemku
Parcelní číslo:

18450

Obec:

Raspenava [564371]0

Katastrálni území:

Raspenava [739448]

Číslo LV:

1265

výměra [m2],

10657

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitosti

, ")

Mapový list:
Určení výměry:

Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku:

trvalý travní porost

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo

Podíl

Způsob ochrany nemovitosti
Název
chráněná krajinná oblast - ll.-lV.zóna
zemědělský půdní fond
Seznam BPEJ
BPEJ

Výměra

746120

10657

Omezení vlastnického práva
Typ
Předkupní právo
Zástavní právo zákonné

jiné zápisy
Typ
Omezeni dispozičních práv
d" ŘÍzenÍ, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Liberecký kraj,
Katastrálni pracoviště Frýdlant0
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 26.05.2021 13:00.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD RASPENAVA

STAVEBNÍ ODDĚLENÍ
Fučíkova 421, 464 01 Raspenava, tel.: 00420 482 360 448, fax: 00420 482 319 229

Č.j.: RA/1033/2021/HOR/428-84.1
Spis. zn.: RA/1033/2021
Vyřizuje: Iveta Horčičková

Raspenava dne: 4. 6. 2021

samostatná odborná referentka stavebního oddělení MěÚ Raspenava
- oprávněná úřední osoba
Tel.: 482 360 448
e-mail: iveta.horcickova@raspenava.cz

Žadatel:

Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Městský úřad Raspenava jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím") obdržel dne 31. 5. 2021 žádost o poskytnutí
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., jakým způsobem město Raspenava doložilo vlastnictví, případně právní
nárok užívání pozemku p. č. 1845 v k. ú. Raspenava v rámci projektu odkanalizování města Raspenava, kterou
podal
(dále jen „žadatel").
Městský úřad Raspenava sděluje dle § 4a odst. 2 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím žadateli
tyto informace:
1. MěÚ Raspenava, stavební úřad dne 19.6.2007 vydal územní rozhodnutí o umístění stavby: ,,Raspenava splašková kanalizace“ č.j.: Stav.1703/51/06-07/5-328 a dne 24.11.2009 vydal rozhodnutí o prodloužení
platnosti tohoto územního rozhodnutí č.j.: Stav. 1091/52/09/3-328.3.
2. MěÚ Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí (vodoprávní úřad) dne 12. 5. 2010 vydal
stavební povolení na stavbu: ,,Raspenava - splašková kanalizace“ č.j.: 4296/2009/OSUZP/5/Hd-231.2 a dne
5. 1. 2011 vydal opravné rozhodnutí č.j.: 4296/2009/OSUZP/6/Hd-231.2.
3. MěÚ Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí (vodoprávní úřad) dne 12. 12. 2012 vydal na
část výše uvedené stavby povolení předčasného užívání č.j.: 3418/2012/OSUZP/5/Hd-231.2.
4. MěÚ Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí (vodoprávní úřad) dne 20. 12. 2013 vydal na
výše uvedenou stavbu kolaudační souhlas č.j.: 3032/2013/OSUZP/5/Hd-231.2, jedním z podkladů je
protokol o převzetí části pozemku 1845 k. ú. Raspenava sepsaný mezi zhotovitelem stavby Ještědská
stavební spol. s. r. o., IČ: 18382550 a vlastníkem pozemku.
5. Všechna výše uvedená rozhodnutí včetně kolaudačního souhlasu jsou pravomocná (účinná).
Odůvodnění:
Městský úřad Raspenava obdržel dne 31. 5. 2021 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, jakým způsobem město Raspenava doložilo vlastnictví, případně právní
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Raspenava dne: 4. 6. 2021

nárok užívání pozemku p. č. 1845 v k. ú. Raspenava v rámci projektu odkanalizování města Raspenava. Projekt
realizovaný v letech 2010-2013 byl spolufinancován EU - Fondem soudržnosti a SFŽP ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí. Městský úřad Raspenava poskytl písemně dle § 4a odst. 2 písm. a) zákona o
svobodném přístupu k informacím žadateli informace o právní nároku užívání pozemku p. č. 1845 v k. ú.
Raspenava v rámci projektu odkanalizování města Raspenava. Městský úřad Raspenava poskytuje tyto
informace bezplatně.

otisk úředního razítka
¨

Iveta Horčičková
oprávněná úřední osoba stavebního oddělení
Městského úřadu Raspenava

Obdrží: (doporučeně do vlastních rukou, na doručenku)

 482 360 448, fax. 482 319 229, iveta.horcickova@raspenava.cz

