Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 31. 1. 2022 byl následující požadavek:
Jak je možné, že na základě několika stížností podaných žadatelem stavební úřad
na základě žádosti Krajského úřadu poskytl stavební spisy týkající se žadatelovy
stížnosti, kde žadatel zastupuje stavebníka. Ovšem uvedené dva stavební spisy jak
žadateli, tak i stavebníkovi již od r. 2015 opakovaně stavební úřad odmítal vydat, a to
dokonce i k nahlédnutí do spisu s odůvodněním, napřed, že spis je tajný a po r. 2016
tvrdil opakovaně, že žádné spisy nejsou na uvedeném stavebním úřadě, že se
ztratily. Dokonce toto zopakoval krátce před podáním žadatelovy uvedené stížnosti, a
navíc krátce před tím, než zaslal uvedené stavební spisy na krajský úřad, tak
dopisem žádal stavebníka, aby na stavební úřad dodal veškeré doklady týkající se
stavby.
„Z výše uvedeného tedy:
1. Vás žádám, jak je možné, že dva 2 stavební spisy se údajně ztratily na
stavebním úřadě ve …., nejsou k nalezení po dobu 7 roků, ale jakmile požádá
o jejich vydání krajský úřad, najednou se „najdou“?
2. Vás žádám o informaci, jaká opatření učinil Váš úřad k nápravě, aby se takové
jednání vícekrát neopakovalo.
3. Dále jaké sankce, příp. oznámení pověřeným orgánům jste vyvodili za
takovéto neuvěřitelné porušování zákona.“
Poskytnutá informace:
Ad 1. V případě, že dle výzvy k doplnění žádosti, která byla žadateli Krajským
úřadem Olomouckého kraje zaslána, doplní žadatel svoji žádost, bude
žadateli doručeno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.
Ad 2. K tomu uvádíme, že Odbor strategického rozvoje Krajského úřadu
Olomouckého kraje v této věci nepřijal žádná opatření, jelikož postup
stavebního úřadu v této věci neprošetřoval.
Ad 3. K tomu uvádíme, že Odbor strategického rozvoje Krajského úřadu
Olomouckého kraje žádné sankce ani oznámení pověřeným orgánům
neučinil, jelikož postup stavebního úřad v této věci neprošetřoval. Současně
doplňujeme, že stavební zákon ani správní řád obecně neumožňují, aby
krajský úřad, jakožto nadřízený správní orgán, uděloval jemu podřízeným
stavebním úřadům jakékoliv sankce za porušení právních předpisů
Informaci zpracoval:
Dne 9. 2. 2022, Mgr. Michal Novák, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
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