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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážený pane magistře, 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“), 

obdržel dne 5. 1. 2021 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“). 

Krajský úřad Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytuje následující informace 

(dotazy a požadavky jsou uvedeny kurzívou). 

 

 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.  

Krajský úřad doposud rozhodoval pouze v jednom přezkumném řízení ve vztahu k územnímu opatření 

o stavební uzávěře – přezkumné řízení sp. zn. ÚPS/14482/2020/Ulč, jehož předmětem bylo Opatření obecné 

povahy č. 1/2020 - Územní opatření o stavební uzávěře Obce Horní Bludovice, k. ú. Prostřední Bludovice, č. j. 

OÚHB/909-32/2019 ze dne 21. 4. 2020.   

 Kopie rozhodnutí povinné osoby v řízeních uvedených „dle písm. a)“ – tj. v odpovědi na předchozí 
požadavek.  

Krajský úřad v příloze zasílá anonymizovanou kopii rozhodnutí (materiálně opatření obecné povahy) sp. zn. 

ÚPS/14482/2020/Ulč, č. j. MSK 113333/2020 ze dne 10. 9. 2020.  

 V případě, že rozhodnutí „podle písm. b)“ (tj. v odpovědi na předchozí požadavek) byly předmětem 
přezkumu ve správním soudnictví, případně řízení před ústavním soudem, rovněž kopií rozhodnutí soudů. 

Váš dopis zn.:   
 
 
 

 
e-mail:  

Ze dne: 5. 1. 2021 
Čj.: MSK   3326/2021 
Sp. zn.: ÚPS/971/2021/ 

 084.1 S3   N 
Vyřizuje:       
Telefon: 595 622       
Fax: 595 622 126 
E-mail: posta@msk.cz 
Datum: 15. 1. 2021 
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 Krajský úřad sděluje, že proti jeho rozhodnutí (materiálně opatření obecné povahy) sp. zn. 
ÚPS/14482/2020/Ulč, č. j. MSK 113333/2020 ze dne 10. 9. 2020 byl podán návrh na zrušení, který Krajský 
soud v Ostravě projednává pod sp. zn. 79 A 7/2020, přičemž doposud nebylo ve věci rozhodnuto.  

Vzhledem k Vašemu požadavku na zaslání informací prostřednictvím elektronické pošty je tento přípis včetně 

přílohy doručován rovněž na Vámi uvedenou elektronickou adresu …. 

S pozdravem 

 

Ing. arch. Beata Vinklárková, Ph.D. 

vedoucí odboru 

územního plánování a stavebního řádu 

 

po dobu nepřítomnosti zastoupena 

Ing. Ervínem Severou 

vedoucím oddělení územního plánování 
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