Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 10. 8. 2022 byl požadavek na poskytnutí informací
týkajících se řízení o odvolání vůči usnesení Magistrátu města Olomouce vedeným
pod č. j. SMOL/127616/2022/OS/PS/Mie, a to:
A1) Jak krajský úřad s daným odvoláním naložil, resp. jak v dané věci rozhodl?
Zároveň požaduji dokument, který v reakci na odvolání krajský úřad vyhotovil, mi
poskytnout.
A2) Přikázal krajský úřad olomouckému magistrátu, aby ve zkrácené lhůtě v dané
záležitosti vydal rozhodnutí (které nevyhnutelně směřuje k zamítnutí dodatečného
povolení souborů staveb v rozporu s územním plánem) místo neustálého přerušování
řízení olomouckým magistrátem o stále těch samých nelegálních stavbách a
zahajování dalších nových řízení?
A3) Pokud by krajský úřad ještě odvolání ani po více jak 2 měsících nevyřídil, z
jakého důvodu se tak stalo?
Dále byly předmětem žádosti následující informace týkající se opatření Krajského
úřadu Olomouckého kraje proti nečinnosti č. j. KUOK 64635/2022 ze dne 15. 6. 2022:
B1) Jaké veškeré úkony Magistrát města Olomouce ode dne 15. 6. 2022 do
dnešního dne, které Vám měl dle opatření proti nečinnosti povinně zasílat na vědomí,
učinil?
B2) Výše provedené úkony/dokumenty od MMO v bodě B1 si dovoluji požádat
poskytnout.
B3) Vydal již magistrát Olomouce v dané věci rozhodnutí, kterým by zamítl povolení
nelegálních staveb nebo ani po téměř dvou měsících v dané věci jako vždy (tentokrát
pošesté) nerozhodl a je tak více jak rok, co mu byla záležitost týkající se nelegálních
staveb svěřena, i nadále z neznámých důvodů referent MMO nečinný?
Poskytnuté informace:
Žadateli bylo sděleno:
Ad A1)

O odvolání nebylo rozhodnuto.

Ad A2)

Ne, nepřikázal.

Ad A3) Ve věci odvolání nebylo rozhodnuto. Předmětné odvolání bylo KÚOK
předáno Magistrátem města Olomouce dne 24. 6. 2022. Lhůty pro vydání rozhodnutí
upravuje ust. § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen správní řád). Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného
odkladu. Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat
rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30
dnů, jde-li o zvlášť složitý případ. Podle ust. § 90 odst. 6 správního řádu lhůta pro
vydání rozhodnutí v odvolacím řízení počíná běžet dnem předání spisu odvolacímu
správnímu orgánu. Podle ustáleného výkladu Ministerstva pro místní rozvoj se v
případě řízení vedených podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), má za to, že se vždy jedná o zvlášť složité
případy. Lhůta pro rozhodnutí o odvolání tak KÚOK uplyne dne 23. 8. 2022.
Ad B1) Žádné, jelikož je řízení stále přerušeno na základě usnesení ze dne
23. 5. 2022, čj. SMOL/127616/2022/OS/PS/Mie.
Ad B2) Jelikož MM Olomouce žádné úkony neučinil, nemá povinný subjekt co
poskytnout.
Ad B3) Nevydal, jelikož je řízení o odstranění staveb přerušeno. KÚOK přikázal
stavebnímu úřadu v řízení rozhodnout do 60 dnů od skončení přerušení řízení v řízení.
Jelikož přerušení řízení neskončilo, stavební úřad v řízení nepokračoval ani nečinil
žádné úkony.
Informaci zpracoval:
Dne 19. 8. 2022, Mgr. Roman Mikeš, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
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