Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 21. 1. 2022 byl požadavek na poskytnutí následující
informace:
Sdělení informace, týkající se pořizování územního plánu. Obec Teplice nad
Bečvou měla od 25. 3. 2021 Odborem strategického rozvoje Olomouckého kraje
(SR OK) pozastavenou pořizovatelskou činnost v územním plánování dle č.j.
KÚOK 34427/2021.
Ve výzvě ke zjednání nápravy od odboru SR OK ze dne 25. 3. 2021 napsáno, že
odbor SR OK dle § 171 odst. 3 SZ vyzve obec Teplice nad Bečvou ke zjednání
nápravy a současně pozastaví výkon pořizovatelské činnosti Obce.
Dle § 171 odst. 3 SZ lze v pořizovatelské činnosti postupovat až po potvrzení
orgánu uvedeného v odst. 1 § 171 SZ (při pozastavené činnosti).
Žádám o sdělení informace, kdy bylo pozastavení činnosti obnoveno.
Poskytnutá informace:
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje (dále jen
Odbor SR KÚOK), příslušný podle ust. § 7 odst. 4 a § 171 odst. 1 stavebního
zákona, dne 25. 3. 2021 pod č.j. KUOK 34427/2021 vyzval podle ust. § 171 odst.
3 stavebního zákona Obec Teplice nad Bečvou, aby mj. pozastavila výkon
pořizovatelské činnosti obce (respektive obecního úřadu) zahájené či
připravované na základě nezákonného usnesení Zastupitelstva obce Teplice nad
Bečvou (dále jen ZO) č. 145-15/2020, bodu I. b) ze dne 15. 12. 2020, a to do
doby předložení výpisu usnesení ZO o zrušení nezákonného usnesení ZO
Odboru SR KÚOK.
Dne 24. 6.2021 usnesením č. 175-18/2021 bodem I. ZO revokovalo bod I. písm.
b) usnesení č. 145-15/2020 ze dne 15. 12. 2020.
Dne 24. 6. 2021 byl výpis usnesení č. 175-18/2021 zaslán Odboru SR KÚOK
prostřednictvím datové schránky, tj. dne 24. 6. 2021 bylo ukončeno pozastavení
výkonu pořizovatelské činnosti obce (respektive obecního úřadu) zahájené či
připravované na základě nezákonného usnesení ZO č. 145-15/2020, bodu I. b)
ze dne 15. 12. 2020.
Informaci zpracoval:
Dne 26. 1. 2022, Mgr. Michal Novák, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
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