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Sdělení k žádosti o poskytnutí informací
Vážený pane,
Krajský úřad Zlínského kraje obdržel dne 5.1.2021 Vaši žádost o poskytnutí
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které
požadujete následující informace (doslovný přepis):
a) „Přehled řízení, ve kterých povinná osoba rozhodovala v přezkumném řízení
podle ustanovení § 94 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších právních předpisů, ohledně územního opatření o stavební uzávěře
vydaného podle ustanovení § 97 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních
předpisů;
b) Kopií rozhodnutí povinné osoby v řízeních uvedených dle písm. a);
c) V případě, že rozhodnutí podle písm. b) byly předmětem přezkumu ve
správním soudnictví, případně řízení před ústavním soudem, rovněž kopií
rozhodnutí soudů.“
K bodu a) Vaší žádosti uvádíme přehled požadovaných řízení:
1) sp.zn. KUSP 5916/2018 ÚP - přezkumné řízení o Opatření obecné povahy,
kterým Zastupitelstvo obce Podolí vydalo Územní opatření o stavební uzávěře
s nabytím účinnosti dne 11.01.2018;
2) sp.zn. KUSP 72000/2019 ÚP - přezkumné řízení o Opatření obecné povahy,
kterým Rada obce Halenkov vydala Územní opatření o stavební uzávěře
s nabytím účinnosti dne 12.10.2019;
K bodu b) Vaší žádosti přikládáme kopie níže uvedených rozhodnutí přílohou.
-

Rozhodnutí čj. KUZL 70947/2018 ze dne 07.11.2018

-

Rozhodnutí čj. KUZL 35187/2020 ze dne 27.05.2020
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K bodu c) Vaší žádosti uvádíme následující:
Rozhodnutí čj. KUZL 35187/2020 ze dne 27.05.2020 bylo napadeno u Krajského
soudu v Brně. Rozsudek čj. 65 A 5/2020-271 ze dne 9.9.2020 Vám přikládáme
přílohou. Řízení o kasační stížnosti u Nejvyššího správního soudu je vedeno
pod sp.zn. 9 As 236/2020. Informace o řízení u Nejvyššího správního soudu jsou
zveřejněny na www.nssoud.cz
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