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Sdělení k žádosti o poskytnutí informací ze dne 19.5.2020
Vážený pane,
Krajský úřad Zlínského kraje (dále jen „krajský úřad“) obdržel dne 19.5.2020 z Vašeho
e-mailu podání, jehož předmětem byla mimo jiné žádost o poskytnutí informací dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o svobodném přístupu k informacím“). Konkrétně jste společně s dalšími občany
obce Kněžpole požádal o poskytnutí těchto informací:
1) Zda Váš úřad sdělil „nějakým“ způsobem příslušným podřízeným SÚ v kraji výsledek
Rozsudků Správního soudu v Brně a NSS ve věci výkladu pojmu „přidružená
nezemědělská výroba“ a případně kdy se tak stalo.
2) Zda se zástupce obce Kněžpole (starosta) seznámil s podklady rozhodnutí, případně
kdy tak učinil? (vzhledem k tomu, že Vám byl zaslán spisový materiál, který toto
obsahuje).
K této žádosti krajský úřad sděluje následující:
K bodu 1) Stavební úřady Zlínského kraje (okresy Zlín a Uherské Hradiště) byly na poradě
konané ve dnech 10.10.2019 až 11.10.2019 na Rusavě seznámeny mimo jiné i s rozsudkem
Krajského soudu v Brně č.j. 29 A 144/2016-332 ze dne 4.6.2019, v němž se soud zabýval
výkladem pojmu „přidružená nezemědělská výroba“. Materiály z této porady
(např. prezentace, ve kterých je i judikatura) byly následně zveřejněny na stránkách
Krajského úřadu Zlínského kraje, a to v sekci určené pro stavební úřady, do které
se stavební úřady přihlašují pod uživatelským jménem a heslem.
K bodu 2) V minulosti nahlížel starosta obce Kněžpole do odvolacího spisu vedeného
krajským úřadem pod sp.zn. KUSP/74103/2016 ÚP-IS, a to dne 15.12.2016. Předmětem
odvolacího řízení bylo přezkoumání rozhodnutí odboru výstavby a územního plánování
Obecního úřadu Bílovice č.j. 19/2016/Ho ze dne 1.9.2016, jímž bylo rozhodnuto o umístění
stavby „Kněžpole – rekonstrukce komunikace a výstavba parkoviště“ na pozemcích
parc.č. st. 355 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc.č. 1499, 1560/3, 1560/4, 1560/120,
1782/52, 1782/59, 2766/8, 2766/20, 2972 (vše ostatní plocha), vše k.ú. Kněžpole
u Uherského Hradiště. Úřední záznam o nahlížení do spisu je veden pod č.j. KUZL
83280/2016 ze dne 15.12.2016. Pokud jde o spis, k němuž se vztahuje Váš podnět
na přezkoumání rozhodnutí vydaného dne 16.3.2020 pod sp.zn. 574/2019 Obecním úřadem
Bílovice (ROZHODNUTÍ společné povolení č. 542/2020 ve věci „Stavební úpravy a nástavba
haly č.p. 75 a související objekty“), není ze spisu zřejmé, že by zástupce obce Kněžpole do
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tohoto u Obecního úřadu Bílovice nahlížel. Do spisu prozatím nenahlížel zástupce uvedené
obce ani u krajského úřadu.
S pozdravem
Mgr. Blanka Durďáková
právnička
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