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Věc : Kladno-Vrapice (správní obvod obce Kladno), žádost o poskytnutí informací ve smyslu 

zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, pozemek parc.č. 674/13, změna č. 

1.0 územního plánu Kladno a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj 

Vážená paní, 

dne 11. 1. 2023 jsme obdrželi Vaši žádost ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím v tomto znění: 

'žádám o informaci, kdy a jakým způsobem se zástupce NPÚ ÚOP SČ vyjádřil ke změně územního 
plánu města Kladna, jak je tvrzeno v závazném stanovisku OV/796/22-2/BN ze dne 28. 2. 2022. 
Pokud existuje, žádám o kopii údajného doporučení či vyjádření ke změně územního plánu z února 
2022. Nestojím o vyjádření k údajné stavbě rodinného domu! Žádám o písemné vyjádření na 
poštovní adresu. Odůvodnění: Na poskytnutí informací mám nárok ze zákona č. 106/1999 Sb. o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Údajné doporučení NPÚ na změnu 
územního plánu, kvůli vymyšlené žádosti na stavbu rodinného domu mně poškodilo, proti čemž se 
potřebuji bránit. Změnou územního plánu na NS budou dotčena moje práva k užívání pozemku, 
bude snížena cena pozemku, nebudu ho moci ochraňovat proti nedobrovolné činnosti, která zde 
dlouhodobě probíhá. Na ochranu a užívání pozemku (v souladu s PP} mám právo. Pozemek se dle 
současných platných analytických podkladů MMK nachází v chráněné lokalitě urbanistických a 
krajinných hodnot (A011}, historických staveb (A013a} a v území a archeologickými nálezy (A016}. 
Není nutné mě pod záminkou památkové ochrany zbavovat práv k pozemku. V katastru nemovitostí 
je památková ochrana také uvedena. Pomlouvačné tvrzení PP MMK, o mé údajné žádosti na stavbu 
rodinného domu mě uráží - zástupce PP MMK uvádí pouze mě a můj pozemek. Uvádí, že změna 
územního plánu „je přípustná s tím, že .... bude splněna tato podmínka : Změna týkající se pozemku 
674/13, k.ú. Vrapice provedena nebude." - Proč je zde konkrétně jmenován můj pozemek, pokud se 
zástupce PP MMK vyjadřuje ke změně plánu z ledna a nejsou zde uvedeny všechny pozemky, kterých 
se změna P1Z50-BI týkala? Proč se závazné stanovisko vyjadřuje konkrétně jen k mému pozemku a 
mé osobě, pokud nereaguje na mou žádost z března (ve kterém jsem si mimochodem o stavbu RD 
také nežádala)? Je pravděpodobné, že ČEZ (kterému byla od PP NPÚ i PP MMK - povolena stavba 
elektrického vedení k mému pozemku) bude po mně v případě nepřipojení pozemku vyžadovat 
uhrazení nákladů spojených s projekční, administrativní a stavební činností. V případě změny na NS 
se nebudu moci k vedení elektřiny připojit. K této situaci dojde na základě podvodného závazného 
stanoviska, ve kterém je lživě tvrzeno, že jde o doporučení NPÚ. Toto závazné stanovisko je jediná 
příčina, která vedla k navržení mého pozemku na NS - nezastavitelné zemědělské plochy. Toto 
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