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Obecní úřad Jezbořice  
Jezbořice 67 
530 02 Pardubice 
 
Žadatel: Jan Vaněk, Verdunská 532/8, Praha 6, 160 000 
 
Sp. Značka: 5/22/LF 
Čj.: 208/22/LF/OUJE 
 
V Jezbořicích dne 09.05.2022 
     

Věc:  Poskytnutí informace 
 

Obec Jezbořice (dále jen „povinný subjekt“) obdržela dne 20.4.2022 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v níž ji žádáte o 
poskytnutí následujících informací: 

1. Kompletní žádost p. Libora Matějky obci Jezbořice o stanovisko k pořízení změny územního plánu 
zkráceným postupem podle ustanovení §55a i podle ustanovení §55 stavebního zákona v jeho 
platném a účinném znění, která byla podkladem rozhodnutí zastupitelstva dne 11.2.2019 bod. č.3 
 
Text bod 3.“Změnou územního plánu by pozemek označený jako parcela katastru nemovitostí 
parcelního čísla 311/28 v katastrálním území a v obci Jezbořice, jehož výměra je 4.226 m2 rozšířil 
lokalitu ve stávajícím územním plánu obce označenou „Z8“ již je plocha bydlení v rodinných 
domech, bydlení venkovské“. 
 
Kompletní žádost je přílohou č. 1 dopisu.  

 

2. Stanoviska všech orgánů/institucí k námětu na změnu územního plánu, uvedením pod dotazem                    
č. 1), které byly k žádosti a/nebo doloženy obci Jezbořice žadatelem, Liborem Matějkou následně, 
nebo byly vyžádány obcí Jezbořice před anebo po rozhodnutí zastupitelstva dne 11.února 2019. 
 
Stanoviska ke změně územního plánu k žádosti p. Libora Matějky jsou přílohou č. 2 dopisu.  
 

3. Kopie veškeré korespondence mezi Obcí Jezbořice a p. Liborem Matějkou ke změnám územního 
plánu v k.ú. Jezbořice od roku 2018 doposud, včetně korespondence k záměru výstavby na 
navrhovanou změnou dotčených pozemních, kopie všech smluv, smluv o smlouvách budoucích, 
jiných závazkových a/nebo finančních vztazích mezi Obcí Jezbořice a p. Liborem Matějkou. 

Informaci uvedenou v žádosti o poskytnutí informace ve vámi požadovaném formátu 
(korespondence obce Jezbořice s p. Liborem Matějkou, korespondence k záměru 
výstavby na navrhovanou změnou dotčených pozemních, kopie všech smluv, smluv o 
smlouvách budoucích, jiných závazkových a/nebo finančních vztazích mezi Obcí Jezbořice a 
p. Liborem Matějkou), povinný subjekt neposkytuje, neboť touto informací 
nedisponuje.  
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4. Kopie veškeré korespondence mezi obcí Jezbořice a Magistrátem města Pardubic – odborem 
hlavního architekta, Magistrátem města Pardubic – odborem životního prostředí, oddělení vodního 
hospodářství, Krajským úřadem Pardubického kraje – odborem životního prostředí k návrhu na 
změnu územního plánu na pozemku p.č. 99/1 v k.ú. Jezbořice, která byla projednána na 
zasedání zastupitelstva dne 21.12.2020 pod č. 16. Tzn. žádosti obce Jezbořice o vyjádření 
k návrhu žadatelů na změnu územního plánu všem orgánům, které obec oslovila a vyjádření 
těchto orgánů obci Jezbořice v kompletní znění. 

Stanoviska ke změně územního plánu p.č. 99/1 v k.ú. Jezbořice jsou přílohou č. 3 dopisu.  

 
5. Žádám odpověď na otázku na kolik % je k dnešnímu dni využita kapacita stávající ČOV obce 

Jezbořice ve vztahu ke své projektované kapacitě. 

K dnešnímu dni nemáme tato data k dispozici.  

 
6. Žádám o odpověď na otázku zda je pro změnu č.1 územního plánu obce Jezbořice plánované 

samostatné vodní dílo ČOV, žumpy, napojení do stávající ČOV obce Jezbořice, či jiný způsob řešení 
odpadů, pokud ano, jaký. 

Napojení je plánováno do stávající ČOV obce Jezbořice. 

 

Ing. Lenka Fajmonová 

Účetní obce 

podpis 
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