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Naše zn.: OSZP-3930/2019-LII  Hrádek nad Nisou | 03. 06. 2019 
Spis. zn.: ---   

Vaše zn.: E-mailová zpráva  Záznam poskytnuté informace dle Žádosti o informace 
podle zákona č. 106/199 Sb. 
 
ZPRACOVÁNÍ URČENÉ K UVEŘEJNĚNÍ – UPRAVENO 
(anonymizovány os. údaje) 
Žádost č.: 01/2019 
Žadatel:  Fyzická osoba 

 20. 05. 2019  

   

Vyřizuje: Bc. Ilona Lišková  

Telefon: +420 482 411 471  

GSM: + 420   

E-mail: liskova@muhradek.cz  

 

 

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

Městský úřad Hrádek nad Nisou jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů obdržel dne 

20. 5. 2019 žádost o poskytnutí informací (podaná prostřednictvím elektronické pošty / e-mail a evid. 

pod našim ev. č.3764/2019), v níž požadujete následující: 

 
- zda se v působnosti Vašeho úřadu nachází přírodní lanové centrum (lanový park), postavený na lesním 

pozemku (pozemku plnícím funkci lesa), popřípadě na jak velké ploše; 

- 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; 

- zda bylo k uvedení do provozu lanového centra bylo z Vaší strany vydáváno nějaké rozhodnutí v rámci 

stavebního řízení (např. stavební povolení, rozhodnutí o změně využití území), popřípadě sdělte, zda nebylo 

z Vaší strany žádné takové rozhodnutí vyžadováno nebylo; 

- zda je takové přírodní lanové centrum oploceno; 

- současně Vás žádám podle § 139 správního řádu (předběžná informace) o sdělení jaký je postup při 

realizaci takového záměru (lanové centrum o velikosti 7000 m2, bez parkoviště pro hosty, s mobilní 

toaletou a mobilním dřevěným domkem bez napojení na inženýrské sítě, s překážky maximálně do výšky 

cca 8 metrů výšky popř. nižší); 

Prosím o poskytnutí výše uvedených informací a jejich zaslání do e-mailové schránky: xxxxx@seznam.cz 

 

 

Vážená paní magistro, 

 

na základě Vámi podané žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Vám sděluji následující: 

 

- Dotaz č. 1: zda se v působnosti Vašeho úřadu nachází přírodní lanové centrum (lanový park), 

postavený na lesním pozemku (pozemku plnícím funkci lesa), popřípadě na jak velké ploše. 

Odpověď: ano nachází se na pozemku parc.č. 1520/1. v katastrálním území Hrádek nad Nisou, 

pozemek - způsob využití ostatní plocha, jiná plocha, nikoliv lesní pozemek. Rozloha lanového centra 

je cca 500 m². Lanové centrum na území města Hrádek nad Nisou je v souladu s platným územním 

plánem, „plocha určená pro rekreaci“ v rámci rekreačního areálu Kristýna. 
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- Dotaz č. 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. 

Odpověď: předmětný záměr (lanový park) nepodléhal povolovacímu řízení, nejedná se o stavbu ve 

smyslu stavebního zákona. Jedná se o lanový park na stromech, nejsou použity žádné betonové patky 

ani jiné spojení se zemí než prostřednictvím kořenových systémů stromů. Lanový park je výrobek, 

který dle Nařízení vlády 173/1997 Sb. musí být před uvedením do provozu certifikován nezávislou 

autorizovanou osobou a musí být vydáno prohlášení o shodě výrobcem.  

(www.lanoveaktivity.com, www.lanoveparky.com) 

 

- Dotaz č. 3: zda bylo k uvedení do provozu lanového centra z Vaší strany vydáváno nějaké 

rozhodnutí v rámci stavebního řízení (např. stavební povolení, rozhodnutí o změně využití území), 

případně sdělte, zda nebylo z Vaší strany žádné takové rozhodnutí vyžadováno. 

Odpověď: Vzhledem ke skutečnosti, že lanové centrum nebylo povolováno dle zák. 183/2006 Sb., 

nebylo žádné kolaudační rozhodnutí vyžadováno. 

 

- Dotaz č. 4: zdaje takové přírodní lanové centrum oploceno. 

Odpověď: Výše uvedené lanové centrum není oploceno. 

 

- Dotaz č. 5: současně Vás žádám podle § 139 správního řádu (předběžná informace) o sdělení jaký je 

postup při realizací takového záměru (lanové centrum o velikosti 7000 m2, bez parkoviště pro hosty, s 

mobilní toaletou a mobilním dřevěným domkem bez napojení na inženýrské sítě, s překážky 

maximálně do výšky cca 8 metrů výšky popř. nižší); 

Odpověď: Postup ve Vámi uváděném případě (velikost 7 000 m2, prvky a dle výše uvedeného dotazu 

č. 5 s mobilními, tedy ne-trvalými stavbami) by byl dán stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., jeho 

prováděcími předpisy a dalšími právními předpisy. Obecně platí, že každý záměr musí být v souladu 

se schválenou územně plánovací dokumentací.  

V případě, že záměr vyžaduje nějaký povolovací režim stanovený zákonem (stavebním zákonem a 

jeho prováděcími předpisy), musí být vždy v souladu s ustanovením § 90 stavebního zákona (viz § 76 

odst. 1 a 2 stavebního zákona).  

S žádostí o konkrétní postup, vzhledem k možným specifikacím dané vybrané lokality či území a 

regulativům uvedeným v územním plánu obce (města), by bylo potřebné obrátit se na místně příslušný 

stavební úřad. To lze provést např. postupem podle ustanovení § 21 stavebního zákona (Územně 

plánovací informace jako předběžná informace podle § 139 odst. 1 věta první správního řádu), resp. 

podáním na místně příslušný stavební úřad (Ohledně posouzení souladu s platným Územním plánem 

na místně příslušný úřad (orgán) územního plánování.). 

 

 

 

Bc Ilona Lišková 

Pověřená vedením odboru stavebního a ŽP 

 

 

Přílohy: 

 Územně plánovací informace č.j.: OSŽP-3928/2019-PES ze dne 28.5.2019 

Rozdělovník (dále obdrží): 

 1x vlastní k založení,  

 Žadatel: XXXXX XXXXX, nar. XXXXX, bytem XXXXX, XXXXX | doručovací adresa: XXXXX, 

XXXXX 

Vyřízení: 

 Elektronicky zasláním do e-mailové schránky dle požadavku žadatele 

 


