Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 12. 8. 2021, resp. 16. 8. 2021, byl požadavek na poskytnutí
počtu delegovaných správních řízení a podnětů, jež jsou správnímu orgánu známy z
jeho úřední činnosti, v nichž je účastník zastupován XY jako obecným zmocněncem,
včetně jejich předmětu, a to v letech 2017 – 2021“.
Poskytnuté informace:
Žadateli bylo sděleno, že v předmětném období se jednalo o 8 delegovaných řízení a
podnětů, konkrétně o následující případy:
1. Delegace ze dne 15. 6. 2020, č. j. KUOK 66953/2020, spis. zn.
KÚOK/60749/2020/OSR/7787. Podle ust. § 131 odst. 4 správního řádu pověřen
Magistrát města Olomouce, Odbor stavební, provedením řízení o žádosti
o dodatečném povolení stavby s názvem „Přístavba skladu“ na pozemku v k. ú.
Domamyslice, vedeném Magistrátem města Prostějova, Odborem stavební úřad,
pod spis. zn. SÚ/781/2019-Mgr.He.
2. Delegace ze dne 7. 10. 2020, č. j. KUOK 106135/2020, spis. zn.
KÚOK/99599/2020/OSR/7787. Podle ust. § 131 odst. 4 správního řádu pověřen
Magistrát města Olomouce, Odbor stavební projednáním žádosti doručené na
Magistrát města Prostějova dne 28. 8. 2020, o vydání kolaudačního souhlasu na
stavbu s názvem „Půdní vestavba RD”.
3. Delegace ze dne 18. 11. 2020, č. j. KUOK 123603/2020, spis. zn.
KÚOK/111453/2020/OSR/7787. Podle ust. § 131 odst. 4 správního řádu pověřen
Magistrát města Olomouce, Odbor stavební, projednáním podnětu ze dne
28. 8. 2020, ve věci tvrzeného nepovoleného užívání stavby „půdní vestavba
v domě v obci Domamyslice se vznikem 1 bytové jednotky“ a dále ve věci
podnětu tvrzené nepovolené stavby v k. ú. Domamyslice, která dle podnětu
zasahuje i na pozemek podatelů, ale dle podnětu není blíže specifikována a dále
provedením dozorových a kontrolních prostředků stavebního zákona a postupů
stavebního zákona, a za tímto účelem prověřením a posouzením možného
užívání výše zmíněné stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“) a předpisy souvisejícími, k čemuž je oprávněn využít nástrojů a institutů
správního řádu a stavebního zákona, a na základě učiněných zjištění případným
uplatněním prostředků stavebního zákona k nápravě závadného stavu, včetně
kontroly jejich plnění a využití institutů k vymožení uložených povinností, tedy
zejména využitím kontrolních prohlídek dle § 133 a násl. stavebního zákona
včetně výzvy ke zjednání nápravy dle § 134 odst. 2 stavebního zákona, a
případně nařízení odstranění stavby dle ust. § 129 odst. 1 písm. b) stavebního
zákona a také případně provedení řízení o přestupcích dle § 178 a násl.
stavebního zákona odpovídajících zjištěnému skutkovému stavu.
4. Delegace ze dne 6. 5. 2021, č. j. KUOK 47767/2021, spis. zn.
KÚOK/38598/2021/OSR/7787. Podle ust. § 131 odst. 4 správního řádu pověřen
Magistrát města Olomouce, Odbor stavební, provedením opakovaného

stavebního řízení ve věci stavby s názvem „přístavba skladu“ v k. ú.
Domamyslice, vedeném Magistrátem města Prostějova, Odborem stavební úřad
pod spis. zn. SÚ/729/2018-Ing.Koš.
5. Delegace ze dne 11. 5. 2021, č. j. KUOK 51168/2021, spis. zn.
KÚOK/50813/2021/OSR/7787. Podle ust. § 131 odst. 4 správního řádu pověřen
Městský úřad Kojetín, Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy,
projednáním žádosti doručené na Magistrát města Prostějova dne 7. 4. 2021, ve
věci ohlášení stavby s názvem „RD – výměna střešní krytiny, střešních oken“.
6. Delegace ze dne 12. 8. 2021, č. j. KUOK 85626/2021, spis. zn.
KÚOK/69548/2021/OSR/7787. Podle ust. § 131 odst. 4 správního řádu pověřen
Magistrát města Olomouce, provedením řízení o žádosti ze dne 24. 3. 2021,
o dodatečné povolení souboru staveb s názvem „Objekt S01 - sklad zahradního
nářadí, Objekt S02 – sklad kol, Objekt S03 – sklad zahradního nábytku, Objekt
S04 – sklad zeleniny a brambor, Objekt S05, S06, S07 a S08 – přístřešek pro
osobní automobil, vedeném Magistrátem města Prostějova, Odborem stavební
úřad, pod spis. zn. SÚ/604/2021-Mgr.Nad, a také provedením řízení o odstranění
souboru staveb s názvem „Objekt S01 - sklad zahradního nářadí, Objekt S02 –
sklad kol, Objekt S03 – sklad zahradního nábytku, Objekt S04 – sklad zeleniny a
brambor, Objekt S05, S06, S07 a S08 – přístřešek pro osobní automobil“,
vedeném Magistrátem města Prostějova, Odborem stavební úřad, pod spis. zn.
SÚ/1681/2020-Mgr.Nad, které je přerušeno dle ust. § 129 odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, z důvodu výše uvedené žádosti o dodatečné povolení
souboru staveb ze dne 24. 3. 2021.
7. Delegace ze dne 28. 7. 2020, č. j. KUOK 85091/2020, spis. zn.
KUOK/78241/2020/ODSH/767, pověřen Magistrát města Olomouce, Odbor
stavební, provedením řízení o žádosti o rozšíření oblasti zákazu zastavení kolem
návsi v Domamyslicích, vedeným Magistrátem města Prostějova, Odborem
dopravy, pod spis. zn. OD 592/2020.
8. Delegace ze dne 28. 7. 2020, č. j. KUOK 85266/2020, spis. zn.
KUOK/77710/2020/ODSH/767, pověřen Magistrát města Olomouce, Odbor
stavební, provedením řízení o umístění dopravních značení zamezujících
odbočení nákladních automobilů směrem na náves v obou směrech jízdy
v Domamyslicích, vedeným Magistrátem města Prostějova, Odborem dopravy,
pod spis. zn. OD 593/2020.
Informaci zpracoval:
Dne 26. 8. 2021, Mgr. Roman Mikeš, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0

