KUOK 48764/2016

Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje (dále jen „Odbor
SR KÚOK“), obdržel dne 3. 5. 2016 podnět podatele ze dne 2. 5. 2016, ve kterém
podatel žádá o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu
k informacím“). Žádost se týká poskytnutí informací „o naplnění výzvy Odboru SR
KÚOK pod č. j. KÚOK 75980/2015 ze dne 19. 8. 2015 ke zjednání nápravy u
Stavebního úřadu v Němčicích nad Hanou ve věci zajištění evidence a uložení
veškerých pravomocných rozhodnutí a jiných opatření podle stavebního zákona,
podklady pro správní řízení a pro jiná opatření, včetně ověřené projektové
dokumentace a certifikátů od autorizovaného inspektora, týkající se „skládky TKO“ na
pozemku parc. č. 3091 v k. ú. Dobromilice. Protože jsem nebyl o zjednání nápravy
nijak informován, žádám o zodpovězení dalších otázek:
1. Byla provedena kontrola u stavebního úřadu, která ověřila splnění výše
uvedeného příkazu? Kdy a kterým pracovníkem?
2. Byly nebo budou uloženy sankce za neplnění příkazu, pokud nebyl splněn
v požadovaném nebo prodlouženém termínu?
3. Dále Vás žádám o poskytnutí informace, jaká opatření učiní krajský úřad ke
zjednání nápravy ve výše uvedené záležitosti, pokud nebyla do dnešního dne
kladně vyřízena.“
Poskytnuté informace:

Odbor SR KÚOK tedy podateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o
svobodném přístupu k informacím poskytl informaci, že ve věci zjednání nápravy u
Stavebního úřadu v Němčicích nad Hanou týkající se „skládky TKO“ na pozemku
parc. č. 3091 v k. ú. Dobromilice pod č. j. KÚOK 75980/2015 ze dne 19. 8. 2015,
Odbor SR KÚOK uvádí, že vyzval opětovně dne 30. 9. 2015 pod č. j. 87489/2015
Městský úřad Němčice nad Hanou, stavební úřad (dále jen „MěÚ Němčice nad
Hanou“) k poskytnutí informací o splnění povinností přikázaných mu opatřením č. j.
KÚOK 75980/2015 ze dne 19. 8. 2015. Dne 6. 10. 2015 zaslal MěÚ Němčice nad
Hanou přípis s informacemi o stavu věci pod č. j. MUNNH/3556/2015 ze dne
5. 10. 2015 ve kterém Odbor SR KÚOK sděluje, že se „celou výše zmíněnou
záležitostí řádně zabýval, opětovně byl prozkoumán archiv MěÚ Němčice nad Hanou
a bylo zjištěno, že se zde podatelem požadované dokumenty nenachází. MěÚ
Němčice nad Hanou se pokoušel o získání spisového materiálu týkající se skládky
TKO Dobromilice a část dochovaných dokumentů podateli již předal. MěÚ Němčice
nad Hanou, jak uvádí, ve svém přípisu, se i přesto nespokojil se stavem věci,
zpětným získáním požadované dokumentace a proto opatřením vyzval k součinnosti
a zaslání všech dostupných materiálů týkajících se skládky TKO Dobromilice. MěÚ
Němčice nad Hanou vyzval ČIŽP Olomouc, Magistrát města Prostějova a Krajský
úřad Olomouckého kraje oddělení životního prostředí. Dále uváděl, že v případě
získání jakékoliv dokumentace skládky TKO Dobromilice, bude tato informace
neprodleně v kopii poskytnuta podateli a informován Odbor SR KÚOK“.
K další informaci, zda byla provedena kontrola u MěÚ Němčice nad Hanou, která
ověřila splnění výše uvedeného příkazu, kdy a kterým pracovníkem, Odbor SR
KÚOK poskytl informaci, že kontrola u MěÚ Němčice nad Hanou Odborem SR KÚOK
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byla provedena dne 10. 2. 2016 Mgr. Martinem Veselým a Ing. Hanou Kýrovou.
K další otázce zda byly nebo budou uloženy sankce za neplnění příkazu, pokud
nebyl splněn v požadovaném nebo prodlouženém termínu, Odbor SR KÚOK
poskytuje informace, že sankce MěÚ Němčice nad Hanou ze strany Odboru SR
KÚOK uloženy nebyly z důvodu, že příslušné zákony žádné takové sankce uložit
neumožňují.
Informace zpracovala:

16. 5. 2016, Mgr. Marek Macháček, Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor
strategického rozvoje kraje, oddělení stavebního řádu a památkové péče.

