KUOK 24328/2015

Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:

Žadatelka požádala dne 2. 3. 2015 Krajský úřad Olomouckého kraje (dále jen
„KÚOK“) o poskytnutí následujících informací:
1) Vyhradil si Váš úřad pravomoc k vydání územního rozhodnutí ve smyslu § 17
stavebního zákona č. 183/2006 Sb.?
2) Pokud ano, sdělte mi prosím, kolik bylo zahájeno územních řízení v letech 20092014 (jde o územní řízení, která byla v tomto období i skončena bez ohledu na
případné zrušení územního rozhodnutí odvolacím orgánem či následně došlo ke
zrušení rozhodnutí o odvolání soudem)?
3) Sdělte mi prosím, kolik bylo vydáno územních rozhodnutí v letech 2009-2014 bez
ohledu na jejich případné zrušení nadřízeným orgánem či soudem.
4) V kolika případech se v územních řízeních, ve kterých byla vydána územní
rozhodnutí podle bodu 2) žádosti, účastnily řízení občanská sdružení (spolky)?
5) V kolika případech využila občanská sdružení odvolání?
6) V kolika případech bylo toto odvolání úspěšné a dané územní rozhodnutí bylo
zrušeno?
7) V kolika případech bylo proti rozhodnutí o odvolání proti územnímu rozhodnutí
vydaném v řízení podle bodu 2) žádosti zamítavé a občanské sdružení (spolek)
podalo žalobu proti rozhodnutí odvolacího orgánu?
8) V kolika případech bylo rozhodnutí odvolacího orgánu podle bodu 6) žádosti
soudem zrušeno?
9) Pokud máte spisové značky soudních rozhodnutí, prosím o jejich sdělení.
Následně žadatelka požádala dne 4. 3. 2015 KÚOK, v návaznosti na svoji předchozí
žádost, o poskytnutí následujících informací:
1) Sdělte mi prosím, kolik bylo zahájeno územních řízení v letech 2009-2014, ve
kterých byl Váš úřad ze zákona příslušným stavebním úřadem k vydání územního
rozhodnutí (jde o územní řízení, která byla v tomto období i skončena bez ohledu
na případné zrušení územního rozhodnutí odvolacím orgánem či následně došlo
ke zrušení rozhodnutí o odvolání soudem)?
2) Sdělte mi prosím, kolik bylo vydáno územních rozhodnutí v letech 2009-2014 bez
ohledu na jejich případné zrušení nadřízeným orgánem či soudem v řízeních
podle bodu 1.
3) V kolika případech se v územních řízeních, ve kterých byla vydána územní
rozhodnutí podle bodu 1) žádosti, účastnily řízení občanská sdružení (spolky)?
4) V kolika případech využila tato občanská sdružení (spolky) odvolání?
5) V kolika těchto případech bylo toto odvolání úspěšné a dané územní rozhodnutí
bylo zrušeno?
6) V kolika těchto případech bylo proti rozhodnutí o odvolání proti územnímu
rozhodnutí vydaném v řízení podle bodu 2) žádosti zamítavé a občanské sdružení
(spolek) podalo žalobu proti rozhodnutí odvolacího orgánu?
7) V kolika případech bylo rozhodnutí odvolacího orgánu podle bodu 6) žádosti
soudem zrušeno?
8) Pokud máte spisové značky soudních rozhodnutí, prosím o jejich sdělení.
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Poskytnuté informace:

KÚOK poskytl žadatelce informaci, že v letech 2009 – 2014 nevedl žádná územní
řízení, ke kterým by byl ze zákona příslušný, ani si v téže době nevyhradil pravomoc
k vydání územního rozhodnutí ve smyslu § 17 stavebního zákona. KÚOK tudíž ani
nemohl odpovědět na další, navazující dotazy žadatelky.
Informace zpracovala:

9. 3. 2015, Mgr. Alžběta Chmelová, oddělení územního plánování a stavebního řádu
Odboru strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu

