Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 18. 2. 2020 byl požadavek na poskytnutí informací
týkajících se stavby nacházející se na společném styku pozemků parc. č. 124/3 –
ostatní plocha, parc. č. 124/5 - ostatní plocha, parc. č. 124/6 – ostatní plocha, parc. č.
124/10 – ostatní plocha a parc. č. 124/11 – ostatní plocha, vše v k. ú. Unčovice, obec
Litovel, betonové jámy. Žadatel k výše uvedené stavbě požadoval informace o tom,
zda Krajský úřad Olomouckého kraje jako orgán vykonávající působnost ve věcech
územního plánování a stavebního řádu ve smyslu hlavy II stavebního zákona či jako
vodoprávní úřad ve smyslu ust. §104 odst. 2 zákona o vodách:
1. vede ve své úřední evidenci jakékoliv údaje o předmětné stavbě a jejím vlastníkovi
či správci, a v této souvislosti mi sdělil základní identifikační údaje o vlastníkovi či
správci této stavby,
2. obdržel písemné ohlášení jakékoliv osoby k umístění či provedeni shora označené
stavby či písemnou žádost jakékoliv osoby o vydání rozhodnuti o místěni takovéto
stavby v území či o vydání stavebního povolení pro tuto stavbu, a v této souvislosti
mi zaslal kopii takovéhoto ohlášení či žádosti,
3. vydal jakékoliv své rozhodnutí, jimž se povoluje provedení předmětné stavby,
byla-li ohlášena a nebo zda vydal jakékoliv své rozhodnutí, jimž se povoluje
umístění takovéto stavby v území či jimž se vydává stavební povolení pro tuto
stavbu či jimž se vydává souhlas s užíváním takovéto stavby, a v této souvislosti
mi zaslal kopie všech takovýchto svých rozhodnutí.“
Poskytnutá informace:
K bodu 1. žádosti bylo sděleno:
Pozemek parc. č. 124/3 ostatní plocha v k. ú. Unčovice, obec Litovel je v katastru
nemovitostí i v evidenci Krajského úřadu Olomouckého kraje (dále jen „KÚOK“) a
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace (dále jen „SSOK“) veden
jakožto pozemek ve vlastnictví Olomouckého kraje a hospodaření SSOK coby jeho
příspěvkové organizace. Na tomto pozemku se nachází stavba dálnice D35, která je
ze zákona ve vlastnictví státu. V evidenci KÚOK a SSOK se stavba, ke které
směřujete svoji žádost o informace, nenachází.
Nad rámec dotazů žadatele bylo uvedeno, že se domníváme, že se jedná o příkop
nebo jiné povrchové odvodňovací zařízení potoku Cholinka, který je dle § 12 odst. 1
písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, součástí dálnice, tj. v majetku státu.
K bodu 2. žádosti bylo sděleno:
Krajský úřad Olomouckého kraje neobdržel žádné písemné ohlášení jakékoliv osoby
k umístění či provedení shora označené stavby či písemnou žádost jakékoliv osoby o
vydání rozhodnutí o umístění takovéto stavby v území či o vydání stavebního
povolení pro tuto stavbu.

K bodu 3. žádosti bylo sděleno:
Krajský úřad Olomouckého kraje nevydal žádné rozhodnutí, jímž se povoluje
provedení předmětné stavby ani žádné rozhodnutí, jímž se povoluje umístění
takovéto stavby v území či jímž se vydává souhlas s užíváním takovéto stavby.
Informaci zpracoval:
Dne 3. 3. 2020, Mgr. Michal Novák, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
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