Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 27. 3. 2022 byl požadavek na poskytnutí následujících
informací týkajících se „nelegálních tzv. 23 garáží, oplocení a betonové zdi v ploše
veřejné zeleně, které jsou u Krajského úřadu Olomouckého kraje vedeny pod sp. zn.
KÚOK/10127/2021/OSR/9071:
1) Pod jakým číslem/značkou je žaloba u Krajského soudu v Brně vedena?
2) Jaký subjekt/právnická osoba žalobu na KÚOK v této věci podala.
3) Zaslat samotnou žalobu na rozhodnutí KÚOK o zamítnutí odvolání.
4) Uznal Krajský soud v Brně odkladný účinek proti výše uvedenému rozhodnutí?
Pokud ne, dokdy KÚOK určil odstranit všechny výše uvedené nelegální stavby?
5) Jaké veškeré úkony v dané věci učinil KÚOK od 21. 11. 2021?“
Poskytnuté informace:
K bodu 1) bylo žadateli sděleno, že žaloba je vedena pod sp. zn. 31 A 19/2022.
K bodu 2) bylo uvedeno, že žalobu v této věci podala společnost Tomáš Wolker
Stavitelství, s.r.o., IČO: 29297168, se sídlem U Stadionu 2459/1, 796 01 Prostějov.
K bodu 3) bylo žadateli sděleno, že požadovanou žalobu nelze poskytnout. V této části
je žádost řešena vydáním rozhodnutí o odmítnutí.
K bodu 4) bylo uvedeno, že žalobě nebyl přiznán odkladný účinek. Rozhodnutím
KÚOK nebylo nařízeno odstranění staveb, jednalo se o zamítnutí žádosti o dodatečné
povolení stavby.
K bodu 5) bylo žadateli sděleno, že od 21. 11. 2021 KÚOK v dané věci učinil tyto
úkony:


24. 11. 2021 vydání rozhodnutí o odvolání,



7. 2. 2022 vrácení spisového materiálu stavebnímu úřadu MM Prostějova
včetně sdělení o nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání,



22. 2. 2022 vyjádření k návrhu odkladného účinku žaloby,



22. 2. 2022 vyžádání správního spisu od stavebního úřadu MM Prostějova,



16. 3. 2022 vyjádření k žalobě.

Informaci zpracoval:
Dne 11. 4. 2022, Mgr. Roman Mikeš, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
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