Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 19. 10. 2020 byl požadavek následujícího znění:
Ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném
znění, Vás žádám o poskytnutí informace o úkonech Krajského úřadu Olomouckého
kraje ve věci spisu sp. zn. KÚOK/90545/2020/OSR/7763.
1.

kopie seznamu obsahu spisu sp. zn. KÚOK/90545/2020/OSR/7763 (spisového
přehledu) a

2.

kopií vybraných součástí spisu, týkajících se odvolání proti rozhodnutí o
dodatečném povolení stavby „Telekomunikační zařízení Partutovice, p.č.366/3“
na pozemku pč.366/3 v kú. Partutovice (dále jen „stavba“), na základě kterých
povinný subjekt vydal rozhodnutí sp. zn. KÚOK/90545/2020/OSR/7763,
č.j.:KUOK 108205/2020, ze dne 12. 10. 2020 (dále jen „rozhodnutí o
potvrzení DPS“)
a. příslušné součásti projektové dokumentace zabývající se mechanickou
odolností a stabilitou stavby (statického výpočtu), ve kterém je
posuzován stožár o stejné výšce, se stejným půdorysným profilem a
zatížený stejným zatížením jako je stožár stojící ve skutečnosti na
pozemku pč.366/3 v kú. Partutovice, ze kterého povinný subjekt při
tvorbě výše uvedeného rozhodnutí o potvrzení DPS vycházel.
b. rozhodnutí (anebo jiného úkonu, který není rozhodnutím - např.
opatření, včetně okruhu účastníků a obeslaných osob) vyslovujícího, že
pozemek parc. č. 366/3 v kú. Partutovice je napojen na místní
komunikaci, ze kterého povinný subjekt při tvorbě výše uvedeného
rozhodnutí o potvrzení DPS vycházel („místní komunikace“, tedy
komunikace zapsaná do pasportu komunikací, byla zmíněna i
v rozhodnutí Městského úřadu Hranice č.j.:OSUZPD/9387/20-6,
sp.zn:OSUZPD/9387/20, ze dne 18. 6. 2020; povinný subjekt při tvorbě
rozhodnutí o potvrzení DPS tuto informaci převzal).

popisu trasy přístupové komunikace, zejm. co se jejího umístění na jednotlivých
pozemcích týče, kterou v odůvodnění svého rozhodnutí o potvrzení DPS povinný
subjekt zmiňuje na str. 5/6 (ve 4. odstavci "…přístupová komunikace požadavky ČSN
730802…") a na str. 6/6 (v 1. odstavci "...dle pasportu komunikací…tato předmětná
komunikace…")
Poskytnutá informace:
Žadateli byly dle členění žádosti o informace v příloze poskytnuty níže uvedené
dokumenty v anonymizované podobě:
Ad 1) soupis spisu
Ad 2a) statický výpočet
Ad 2b) pasport
Ad 2c) technická zpráva.

Informaci zpracoval:
Dne 27. 10. 2020, Mgr. Michal Novák, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
Počet listů: 1
Počet příloh: 4
Počet listů/svazků příloh: 62

