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Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
(dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“)
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podané v souladu s § 13 odst. 1 zákona o svobodném
přístupu k informacím dne 27.03.2019 požadované informace v plném rozsahu sdělujeme, viz níže
uvedené odpovědi na Vaše otázky.

Otázka 1: Kdo zažádal o změnu využití pozemku z obytné na průmyslovou zónu na parc. č. 1351, 749/4,
749/5, 739/2, 749/6, ul. U Pekáren, parc. č. 1812/1, 742/7, ul. Pražská, parc. č. 1785, 3950, 748/8,
748/20, ul. U Závor v k. ú. Nymburk?
Odpověď: O změnu využití pozemků st. p. 1351, parc. č. 749/4, 749/5, 739/2, 749/6, ulice U Pekáren,
st. p. 1812/1, parc. č. 742/7, ulice Pražská, st. p. 1785, 3950, parc. č. 748/8, 748/20, ulice U Závor
(všechny pozemky v katastrálním území Nymburk) z obytné na průmyslovou zónu nikdo nezažádal.
Otázka 2: Kdo a kdy předložil návrh na tyto změny?
Odpověď: Návrh na tyto změny nikdo nepředložil.
Otázka 3: Které zastupitelstvo (dne) tuto změnu schválilo?
Odpověď: Vzhledem k tomu, že žádný takový návrh nebyl předložen, zastupitelstvo takovou změnu
neschvalovalo.
Otázka 4: Na čí pokyn a kdo (kancelář arch.) tuto změnu zapracoval do územního plánu?
Odpověď: Vzhledem k výše uvedenému žádná taková změna nebyla do územního plánu zapracována.
Otázka 5: Jaká omezení tímto vznikla pro majitele uvedených pozemků ohledně případné výstavby
obytné plochy?
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Odpověď: Vzhledem k tomu, že žádná taková změna nebyla řešena, nemohla pro majitele pozemků
takovou změnou vzniknout omezení ohledně případné výstavby bytové plochy.
Otázka 6: Kdo a kdy zažádal a předložil a schválil návrh na změnu využití parc. č. 633/3, ul. Pražská
v k. ú. Nymburk, a to z prům. zóny na zónu OV?
Odpověď: Návrh na změnu využití pozemku st. p. 633/3, ulice Pražská v k. ú. Nymburk, a to z průmyslové
zóny na zónu OV, podal Pivovar Nymburk, spol. s r. o., dne 10.10.2007. Úřad územního plánování tento
návrh předložil zastupitelstvu, které dne 31.03.2008 rozhodlo o provedení této změny a dne 01.09.2010
tuto změnu vydalo.
Otázka 7 (AZOS): Bylo pro f. Colegium Reality s.r.o., AZOS CZ s.r.o., Automotive Painting Partners s.r.o.,
vydáno rozhodnutí nebo zahájeno řízení, či byla podaná žádost ohledně výstavby nové budovy nebo
přístavby k budovám stávajícím na pozemcích, které tyto firmy vlastní, pronajímají v k. ú. města
Nymburk na st. p. 2585/1, 2585/3, 2587, 2585/2, parc. č. 747/15, a to v letech 2017–2018–2019?
Odpověď: Pro výše vyjmenované firmy nebylo vydáno rozhodnutí, ani nebylo zahájeno řízení, ani nebyla
podána žádost ohledně výstavby nové budovy nebo přístavby k budovám stávajícím na pozemcích, které
tyto firmy vlastní, pronajímají v k. ú. města Nymburk na st. p. 2585/1, 2585/3, 2587, 2585/2, parc.
č. 747/15, a to v letech 2017–2018–2019. V roce 2018 byl firmě Colegium Reality s.r.o. schválen stavební
záměr na stavbu dvou skladovacích stanů.

S pozdravem

Ing. Jitka Elišková
vedoucí oddělení správních činností
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