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Věc: Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Vážená paní magistro,
na základě Vaší žádosti ze dne 05.10.2016 Vám sděluji, že Vaše žádost o poskytnutí
informace týkající se umístění solárních elektráren v katastru a působnosti naší obce
do roku 2010 (včetně) byla postoupena k vyřízení Odboru výstavby, dopravy,
zemědělství a životního prostředí MěÚ Mimoň, jako stavební úřad příslušný podle
ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“).
Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí MěÚ Mimoň zpracoval
odpověď v tomto znění:
Na správním území města Mimoň byly do roku 2010 (včetně) umístěny formou
územního rozhodnutí celkem dvě FVE s instalovaným výkonem 2,0 MW a vyšším.
Z toho první FVE byla umístěna v zastavěném území města vymezeném tehdy
platným Územním plánem sídelního útvaru Mimoň (dále územní plán) v zastavěné
ploše s funkčním využitím „Plochy průmysl/výrobní služby/sklady“ a druhá FVE byla
sice umístěna nezastavěném území města, ale v zastavitelné ploše s funkčním
využitím dle územního plánu „Plochy průmyslové výroby – fotovoltaické elektrárny“.
Ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona, které vymezuje druh staveb, jež je
možné umisťovat v nezastavěném území, tedy uplatněno v územním řízení nebylo a
ani nemohlo být uplatněno (nevztahuje se na umístění obou FVE), protože uvedené
stavby FVE se umisťovaly buď v zastavěném území, nebo v zastavitelné ploše
navržené územním plánem k zastavění na plochách dosud nezastavěných dle
stanovených podmínek pro využití těchto ploch.
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