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V Polici nad Metují, dne 18. června 2013

POSKYTNUTÍ INFORMACE
Městský úřad Police nad Metují, odbor výstavby, jako věcně a místně příslušný stavební úřad
podle § 13 odst. 1 písm. d) a podle ustanovení § 190 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, na základě
žádosti ze dne 6. 5. 2013 a dle ustanovení § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje informaci ve věci určení hranice současně
zastavěného území u pozemku par. č. 574/7 v kat. území Machov k datu 1. 1. 2005:
Dle ust. § 139a odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon účinný do 31. 12. 2006):
„Současně zastavěné území obce tvoří jedno nebo více oddělených zastavěných území
ve správním území obce. Při určování současně zastavěného území obce se vychází z údajů
katastru nemovitostí. Hranici jednoho současně zastavěného území tvoří uzavřená obalová čára
zahrnující soubor
a) stavebních parcel (zastavěných ploch a nádvoří) a pozemkových parcel, které s nimi sousedí a
slouží účelu, pro který byly stavby zřízeny (povoleny a kolaudovány),
b) parcel zemědělských pozemků a vodních ploch obklopených parcelami uvedenými pod písmenem
a); parcely jiných zemědělských pozemků stejně jako lesních pozemků se do zastavěného území obce
nezahrnují,
c) parcel ostatních ploch; z nich dráhy, dálnice, silnice a ostatní komunikace pouze v případě, že
jsou obklopeny parcelami uvedenými pod písmeny a) a b)“.
Dle katastrální mapy dotčeného území, platné ke dni 11. 11. 2003, zahrnující stavby v tomto
území, je patrné, že pozemek par. č. 574/7 v k. ú. Machov, v obci Machov, sousedí se zastavěnými
pozemky.
Dle výše citovaného znění stavebního zákona lze tedy usuzovat, že výše uvedený pozemek
par. č. 574/7 v k. ú. Machov, v obci Machov, byl k 1. 1. 2005 součástí současně zastavěného území
v k. ú. Machov.
Jako příloha byla žadateli k informaci přiložena kopie katastrální mapy dotčeného území, platná
ke dni 11. 11. 2003 (z důvodu velkého formátu není přiložena a je k nahlédnutí u stavebního úřadu).
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