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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážená paní, 

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

obdržel dne 26. 5. 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). 

 

Požaduji informaci ke spisu č. j. MURY 5690/2021. Kdy byl předmětný spis založen (datum). Co je obsahem 
spisu (listiny). O spisu STU 5690/2021 jsem se dozvěděla zcela náhodou. Pokud bych nežádala o poskytnutí 
informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o založení spisu Ing. ……… bych nevěděla.    

Krajský úřad sděluje, že spis sp. zn. STU 5690/2021 POCH je spis Městského úřadu Rýmařov, odboru stavební 

úřad (dále jen „MěÚ Rýmařov“), vedený ve věci Vámi podaného „odvolání opomenutého účastníka 

kolaudačních řízení“ doručeného MěÚ Rýmařov dne 15. 3. 2021. Vašemu odvolání bylo přiděleno číslo jednací 

MURY 5960/2021 a téhož dne byl nad ním založen spis výše uvedené spisové značky. Krajský úřad má 

tyto informace k dispozici a může je poskytnout, jelikož MěÚ Rýmařov předložil dne 26. 4. 2021 Vaše odvolání 

spolu se spisem krajskému úřadu k provedení odvolacího řízení.      

Krajský úřad v příloze zasílá anonymizovanou kopii seznamu listin obsažených ve spisu MěÚ Rýmařov 

sp. zn. STU 5690/2021 POCH. 
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Vzhledem k uvedení elektronické adresy v žádosti o poskytnutí informací je tento přípis včetně přílohy 

doručován rovněž na e-mail: ……….  

S pozdravem 

 

 

Mgr. Dušan Jiří Ulčák 

právník oddělení stavebního řádu 

odbor územního plánování a stavebního řádu 

 

 

 

Příloha – 1x dle textu (anonymizovaná kopie seznamu listin) 

 

 

 


