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Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím Dušana Dvořáka ze dne 13. 12. 2016.
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje (dále jen „Odbor SR
KÚOK“), obdržel dne 13. 12. 2016 podnět Dušana Dvořáka, bytem Ospělov 6, 798 55
Ludmírov (dále jen „podatel“), ve kterém podatel žádá o informace „Sdělte prosím, kdy
vstoupí v platnost vaše rozhodnutí dle MěU Konice 29. 11. a 9. 12. 2016 dle zákona
106/1999 Sb.“, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).
Odbor SR KÚOK posoudil žádost a pro nesrozumitelnost a absentující datum narození
podatele přistoupil k výzvě k doplnéní žádosti. Vaše žádost byla doplněna dne 23. 12. 2016
následujícím textem „Narozen 12. 1. 1962, dotaz směřuje k pravdivosti tvrzení MěU Konice
- viz přílohy, že rozhodnutí krajského úřadu z března 2016 nenabylo právní moci
a opětovně řízení přerušilo, ač krajský úřad opakovaně konstatoval nezákonnost rozhodnutí
MěU Konice“. I přes to, že i toto doplnění je značně nekonkrétní, velmi špatně srozumitelné
a zákon o svobodném přístupu k informacím v § 2 odst. 4 jasně specifikuje, že povinnost
poskytnout informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových
informací a povinné subjekty mají podle zákon o svobodném přístupu k informacím
povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, posoudil Odbor SR KÚOK
Vaši žádost a tímto na Vaši žádost odpovídá.
Odbor SR KÚOK tedy podateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném
přístupu k informacím poskytuje informaci, že Stavební úřad Městského úřadu Konice
rozhodnutím č.j. KON 2840/2016 ze dne 14. 3. 2016, dle ust. § 66 odst. 1 písm. d)
správního řádu, zastavil řízení o umístění stavby „oplocení pozemků“, navržené na
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pozemcích parc. č. st. 24, 46/2 a 48/1 všechny v k. ú. Ospělov. Odbor SR KÚOK jako
odvolací orgán toto rozhodnutí o zastavení řízení o umístění stavby zrušil a věc vrátil zpět
Stavebnímu úřadu Městského úřadu Konice k novému projednání a účinky rozhodnutí
v odvolacím řízení dle ust. § 91 odst. 2 a § 99 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů stanovil ode dne právní moci rozhodnutí vydaného
v odvolacím řízení. Toto rozhodnutí pod č. j. KUOK 86414/2016 ze dne 29. 8. 2016 nabylo
právní moci dne 6. 9. 2016 a pravomocně zrušilo rozhodnutí Stavební úřadu Městského
úřadu Konice pod č. j. KON 2840/2016 ze dne 14. 3. 2016 o zastavení řízení o umístění
stavby „oplocení pozemků“.
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