Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů

Žádost 2017-008
Dne 28. 12. 2017 obdrželo Město Černošín v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost o
poskytnutí informace – postupu Města Černošín před zadáním podkladů pro realizaci a zadání
projektové dokumentace ke stavební akci Rozhledna – Vlčí hora, a dále doložení písemné
komunikace k této akci a písemných podkladů k souhlasu vlastníka pozemkové parcely, na
které má být Rozhledna situována.

Poskytnutí informace
Žadateli byly požadované informace poskytnuty v zákonné lhůtě.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů

Přehled jednání ohledně výstavby rozhledny na Vlčí hoře
2016 - 2017
Záměr výstavby rozhledny na Vlčí hoře se promítá od likvidace původní vyhlídky. Již
při tvorbě Místního programu rozvoje obce 2003 se stavba rozhledny zařadila jako podpůrná
stavba rozvoje turistického ruchu regionu.
Zastupitelstvo města Černošín schválilo dne 23. 2. 2017 aktualizaci Programu rozvoje
města, ve které se počítá s výstavbou rozhledny v období 2017 -2018. Opakovaně se
rozhledna projednávala na jednání rady a zjišťovala se možnost, za jakých podmínek by se
akce dala realizovat. Výstavba rozhledny je i vyspecifikována v platném Územním plánu
schváleného zastupitelstvem dne 25. 5. 2017
V převážné většině probíhala jednání formou osobního setkání se zainteresovanými osobami.
Přípravné práce byly zakončeny nabídkou Architektonického studia Hysek s.r.o. a tato
nabídka byla předložena k projednání ZM. Do dnešního dne zastupitelstvo nepřijalo žádné
usnesení.
Vzhledem k této skutečnosti není v současné době jasné, zda vůbec můžeme rozhlednu
na Vlčí hoře postavit a za jakých podmínek.
Rada města schválila Smlouvu o výpůjčce na předpokládaný pozemek vhodný
k umístění rozhledny, která řeší podmínky vedoucí k případné stavbě rozhledny. Další jednání
s dotčenými subjekty jsou zatím bezpředmětná, pokud město Černošín neprojeví vůli stavbu
realizovat a nebude platné Územního rozhodnutí s nabytím právní moci.
Město Černošín uzavřelo Smlouvu o výpůjčce jako vypůjčitel a proto Vaše domněnka
o povinnosti zveřejnění záměru je mylná a bezpředmětná a žádný zákon to neukládá.
Geologický průzkum bude patrně nutný v dalším stupni projektové dokumentace a ve
fázi územního rozhodnutí se neřeší. Ze smlouvy s LČR jasně vyplývá souhlas s výstavbou
rozhledny na p. č. 337/3 v k. ú. Třebel. Celá akce je realizována v režimu zadání zakázky
malého rozsahu mimo režim zákona a v souladu s usnesením ZM č.19/II/20 ze dne 31. 3.
2016.
Rada Města jednala o rozhledně na svých zasedáních č. 38 dne 6. 6. 2016, č. 39 dne
11. 7. 2016, č. 40 dne 25. 7. 2016, č. 41 dne 8. 8. 2016, č. 42 dne 22. 8. 2016, č. 43 dne 5. 9.
2016, č. 45 dne 3. 10. 2016, č. 54 dne 20. 2. 2017, č. 59 dne 25. 4. 2017 (prohlídka Vlčí hory s
projektantem), č. 65 dne 26. 7. 2017, č. 66 dne 14. 8. 2017, č. 69 dne 4. 10. 2017, č. 74 dne 4.
12. 2017, bez přijatých usnesení a č. 75 dne 18. 12. 2017 (schválena Smlouva o výpůjčce
s LČR a uloženy zpracovat zadávací podmínky k DSP), č. 76 dne 3. 1. 2018 (schválena výzva
k podání nabídky.)
Zastupitelstvo města jednalo o rozhledně na svých zasedáních č. 31 dne 23. 2. 2017,
č. 34 dne 25. 5. 2017, č. 38 dne 26. 10. 2017, č. 39 dne 30. 11. 2017, č. 40 dne 14. 12. 2017.
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