Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 17. 7. 2018 byl mj. požadavek na poskytnutí níže
uvedených informací:
1. Jak dlouho trvaly správní řízení ve věci Polického rybníka, a to od podání
žádosti do konečného rozhodnutí, když navrhovatelem byla a.s. Úsovsko? Jak
dlouho trvalo rozhodování KÚOK, když jsem uplatnil mimořádný opravný
prostředek?
 Žádost o přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení ze dne 16. 1. 2001.
 Dne 7. 6. 2004 postupuje ČR – MŽP žádost o přezkoumání rozhodnutí č.j.
76/R-42/2002-Kl-231/2 mimo odvolací řízení.“
2. Proč KUOK neřeší předběžnou otázku, kdo je majitelem Polického rybníka, ve
světle výkladových rozsudků příslušných soudů, a ve světle vyjádření předsedy
ÚS ČR, že každý rozsudek je nepravomocným když došlo při soudním řízení
k porušení čl. 38 Listiny základních práv a svobod:
 Exekuční soud rozhodoval ve věci již pravomocně rozhodnuté.
 Exekuční soud rozhodoval bez přítomnosti povinného, který tak se nemohl
vyjádřit k předloženým důkazům a k meritu věci
Poskytnutá informace:
Žadateli bylo k bodu 1 žádosti ze dne 17. 7. 2018 ve znění upřesnění ze dne 21.
8. 2018 sděleno:
k bodu 8 upřesnění žádosti) Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje
(KÚOK) ze dne 17. 6. 2013 č. j.: KUOK 53159/2013
Správní řízení bylo zahájeno Městským úřadem Mohelnice z moci úřední dne 9. 1.
2013, rozhodnutí vydáno dne 8. 3. 2013, rozhodnutí o odvolání žadateli doručeno
do vlastních rukou 9. 7. 2013, délka prvostupňového řízení (od zahájení řízení do
vydání rozhodnutí) 58 dnů, délka odvolacího řízení (od doručení spisu po vydání
rozhodnutí o odvolání) 20 dnů.
k bodu 9 upřesnění žádosti) Rozhodnutí KÚOK ze dne 22. 5. 2018 č. j.: KUOK
53835/2018
Uvedené rozhodnutí bylo žadateli doručeno do vlastních rukou 1. 6. 2018, délka
odvolacího řízení (od doručení spisu po vydání rozhodnutí o odvolání) 44 dnů.
Žadateli bylo k bodu 2 žádosti ze dne 17. 7. 2018 ve znění upřesnění ze dne 21.
8. 2018 sděleno:
KÚOK k dnešnímu dni neřeší žádné správní řízení ve věci Polického rybníka, ve
kterém by vyvstala jako předběžná otázka vlastnictví tohoto rybníka.

KÚOK není příslušný ke vstupování do exekučních sporů třetích osob ani není
příslušný k rozhodování o vlastnictví nemovitostí.
Žadatel se v rámci upřesnění žádosti o poskytnutí informace ze dne 22. 8. 2018
dodatečně dotazoval, zdali je povinností účastníka řízení – obce Police
zveřejňovat správní řízení na úřední desce obce, která má nástěnnou podobu a
podobu internetových stránek.
K výše uvedenému dotazu bylo žadateli sděleno, že obecně obec nemá povinnost
zveřejňovat informace o správním řízení, ve kterém je „pouze“ účastníkem na své
úřední desce. Samozřejmě obec může pro informování veřejnosti zveřejnit na úřední
desce cokoliv, pokud dodrží své právní povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů,
obchodních tajemství apod. Obec v postavení správního orgánu také zveřejňuje na
úřední desce např. dokumenty, které jsou doručovány tzv. veřejnou vyhláškou.
Informaci zpracoval:
Dne 10.9.2018, Mgr. Michal Novák, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0

