KUOK 122/2017

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

Žadatel požádal dne 13. 12. 2016 Krajský úřad Olomouckého kraje (dále jen
„KÚOK“) o poskytnutí informace „Sdělte prosím, kdy vstoupí v platnost vaše
rozhodnutí dle MěU Konice 29. 11. a 9. 12. 2016 dle zákona 106/1999 Sb.“, dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) a dále tuto žádost
doplnil dne 23. 12. 2016 o znění „Dotaz směřuje k pravdivosti tvrzení MěU Konice viz přílohy, že rozhodnutí krajského úřadu z března 2016 nenabylo právní moci
a opětovně řízení přerušilo, ač krajský úřad opakovaně konstatoval nezákonnost
rozhodnutí MěU Konice“.
Poskytnuté informace:

Odbor SR KÚOK tedy žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona
o svobodném přístupu k informacím poskytuje informaci, že Stavební úřad
Městského úřadu Konice rozhodnutím č. j. KON 2840/2016 ze dne 14. 3. 2016, dle
ust. § 66 odst. 1 písm. d) správního řádu, zastavil řízení o umístění stavby „oplocení
pozemků“, navržené na pozemcích parc. č. st. 24, 46/2 a 48/1 všechny v k. ú.
Ospělov. Odbor SR KÚOK jako odvolací orgán toto rozhodnutí o zastavení řízení
o umístění stavby zrušil a věc vrátil zpět Stavebnímu úřadu Městského úřadu Konice
k novému projednání a účinky rozhodnutí v odvolacím řízení dle ust. § 91 odst. 2
a § 99 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
stanovil ode dne právní moci rozhodnutí vydaného v odvolacím řízení. Toto
rozhodnutí pod č. j. KUOK 86414/2016 ze dne 29. 8. 2016 nabylo právní moci dne
6. 9. 2016 a pravomocně zrušilo rozhodnutí Stavební úřadu Městského úřadu Konice
pod č. j. KON 2840/2016 ze dne 14. 3. 2016 o zastavení řízení o umístění stavby
„oplocení pozemků“.
Informace zpracoval:

2. 1. 2017, Mgr. Marek Macháček, oddělení stavebního řádu a památkové péče
Odboru strategického rozvoje kraje.

