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Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále též „odbor ÚP“) obdržel dne
18.02.2020 žádost spolku Halenkovjani z.s., sídlem Halenkov 621, 756 03 Halenkov (dále jen „žadatel“) o
poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále
jen „informační zákon“).
Žadatel v žádosti o poskytnutí informace uvedl, že žádá o zaslání kopií všech podnětů k přezkoumání
Územního opatření o stavební uzávěře pro území ploch výroby a skladování vydaného Radou obce Halenkov
(s nabytím účinnosti dne 12.10.2019). Přezkumné řízení ve věci bylo zahájeno dne 12.02.2020 (č.j. KUZL
11770/2020).
Odbor ÚP na základě výše uvedené žádosti vydává dle ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona tyto
informace:

-

kopie podnětu č. 1 + přílohy: doručeno dne 01.11.2019, č.j. KUZL 72 000/2019, podatel společnost
ZAMET, spol. s r.o., sídlem č.p. 818, 756 04 Nový Hrozenkov, IČ: 42340217 právně zastoupen panem
advokátem ČKA
Juráš a partneři, advokátní kancelář v.o.s., IČ.
29310911, sídlem Zlín, Lešetín IV/777, PSČ: 760 01,
kopie doplnění podnětu č. 1 včetně příloh: doručeno dne 13.12.2019, č.j. KUZL 81729/2019, podatel
společnost ZAMET, spol. s r.o., sídlem č.p. 818, 756 04 Nový Hrozenkov, IČ: 42340217 právně
zastoupen panem
advokátem ČKA
Juráš a partneři, advokátní
kancelář v.o.s., IČ. 293 10 911, sídlem Zlín, Lešetín IV/777, PSČ: 760 01,
kopie podnětu č. 2: doručeno 04.12.2019, č.j. KUZL 79357/2019, podatel WALFER spol. s r.o., sídlem
Halenkov 051, okres Vsetín, PSČ 756 03, IČ: 63323508 zastoupena panem
jednatelem,
kopie podnětu č. 3: doručeno 05.12.2019, č.j. KUZL 79690/2019, podatel pan

-

kopie podnětu č. 4: doručeno 05.12.2019, č.j. KUZL 79691/2019, podatel pan

-

kopie podnětu č. 5: doručeno dne 17.12.2019, č.j. KUZL 82200/2019, podatel pan

-

-

-

Vzhledem k tomu, že k poskytnutí informace nebylo třeba mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací a
náklady za vyhledání informace nepřesáhly dle Sazebníku úhrad nákladů za poskytování informací dle

Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

IČ: 70891320
tel.: 577 043 451, fax: 577 043 452
e-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

informačního zákona 100,- Kč, není dle vnitřního předpisu Zlínského kraje úhrada nákladů po žadateli
požadována.

Ing. Ivana Valachová
referent oddělení územního plánování
(dokument je opatřen elektronickým podpisem)

Příloha:
-

kopie podnětu č. 1 + přílohy
kopie doplnění podnětu č. 1 včetně příloh
kopie podnětu č. 2
kopie podnětu č. 3
kopie podnětu č. 4
kopie podnětu č. 5
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1 x Halenkovjani z.s., sídlem Halenkov 621, 756 03 Halenkov, IČ: 08213879,
1 x spis Krajského úřadu Zlínského kraje
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