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odbor výstavby, životního prostředí a dopravy 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

 

Č. j. MK10656/2021 – VŽPD/Pt 
Spis č.  
Vaše zn.  

Vyřizuje  Ing. Bohumil Ptáček 
Tel. 581 277 472 
E-mail b.ptacek@radnice.kojetin.cz 

Datum 20.10.2021 

 
 
 
 
 
 

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, v platném znění 

MěÚ Kojetín, odbor výstavby, ŽP a D, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů obdržel dne 24.9.2021, prostřednictvím datové schránky, Vaši žádost 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, v rámci 

které žádáte sdělení níže uvedených informací: 

 

II/ Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím: Jaké 

úkony do dne odpovědi na tuto žádost o informace Městský úřad Kojetín, Odbor výstavby, 

životního prostředí a dopravy k podnětu ze dne 28.4.2021 adresovanému Městskému úřadu 

Němčice nad Hanou podnikl a jaké jsou výsledky těchto úkonů, řízení a jaká jsou zjištění: 

 

MěÚ Kojetín, odbor výstavby, ŽP a D, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů obdržel dne 1.9.2021 Usnesení pod č.j.: KUOK 88905/2021 Krajského 

úřadu Olomouckého kraje, kterým je pověřen projednáním výše uvedeného podnětu. Toto 

usnesení bylo dne 1.9.2021 vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách Olomouckého 

kraje, Městského úřadu Kojetín a Městského úřadu Němčice nad Hanou. Patnáctým dnem po 

vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje se rozhodnutí považuje za 

doručené. Proti tomuto usnesení může účastník, jemuž se usnesení oznamuje, podat 

odvolání, a to do 15 dnů ode dne doručení usnesení. Usnesení bylo doručeno 20.9.2021. 

Vzhledem k časové náročnosti dříve zahájených řízení stavebním úřadem Městského úřadu 

Kojetín, nebyly ve výše uvedené věci prozatím učiněny žádné úkony správního řízení.  
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referent odboru výstavby, životního prostředí a dopravy 
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