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

 

Č. j. MK12693/2021 – VŽPD/Pt 
Spis č.  
Vaše zn.  

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

Datum 25.11.2021 

 
 
 
 
 
 

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 24.11.2021, prostřednictvím mailu, Vaši žádost podle zákona 

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

sdělení níže uvedených informací: 

 

1/ Proč Městský úřad Kojetín, Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy neeviduje a 

nevyřizuje přijaté žádosti v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím a 

informace žadatelům neposkytuje v souladu se zákonem 106/1999 Sb.: 

 

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 sděluje, že žádosti o informace jsou Městským úřadem Kojetín evidovány, 

odpovědi poskytovány a zveřejňovány na webových stránkách města v souladu se zákonem 

č. 106/1999 Sb., v platném znění. V případě č.j.: MK10656/2021-VŽPD/Pt nedošlo k doručení 

odpovědi adresátovi. 

 

2a/ Vylučují referenti Městského úřadu Kojetín, odbor výstavby, životního prostředí a dopravy 

střet zájmů s Ing. Ivanou Korvasovou (tajemnice MÚ Němčice nad Hanou) a jejich rodinných 

příslušníků:   

 
Referenti MěÚ Kojetín, odboru výstavby, životního prostředí a dopravy nejsou ve střetu zájmů 

s tajemnicí Městského úřadu Němčice nad Hanou. Záležitost v tomto smyslu posoudil i KÚOK 

postoupením spisu MěÚ Kojetín. 
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2b/ Pokud se cítí ve střetu zájmů s Ing. Ivanou Korvasovou (tajemnice MÚ Němčice nad 

Hanou), oznámili tento střet zájmů a byli z projednávané věci vyloučeni: 

 
Referenti MěÚ Kojetín, odboru výstavby, životního prostředí a dopravy nejsou ve střetu zájmů 

s tajemnicí Městského úřadu Němčice nad Hanou a nejsou z projednávané věci vyloučeni. 

 
3a/ Jaké úkony ke dni podání této žádosti o informace tj. 23. 11. 2021 Městský úřad Kojetín, 

Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy učinil ve věci staveb, oplocení, odplavitelných 

materiálů a zasíťování na pozemcích KN pro k.ú. Němčice nad Hanou p. č. 5760, 5882, 5881, 

5883 a 6864, které se nachází v aktivní zóně záplavového území? Na výše uvedených 

pozemcích, či jejich částech je dlouhodobě (minimálně od počátku roku 2020) zřízeno 

oplocení, postavené stavby, umístěn odplavitelný materiál (balíky slámy, barely, apod.) a dále 

je část oploceného pozemku zasíťována sítí, jsou zde také chována hospodářská zvířata, o 

čemž byl Městský úřad Kojetín, Odbor výstavby, životního prostředí prokazatelně informován 

dne 23. 9. 2021 a adresu elektronické podatelny úřadu. 

 
MěÚ Kojetín, odbor výstavby, životního prostředí a dopravy ve výše uvedené věci připravuje 

svolání kontrolní prohlídky tak, aby mohl učinit případná opatření v souladu se zákonem 

č. 183/2006 Sb., v platném znění. 

 

3b/ Co ve výše uvedeném (otázka 3a) Městský úřad Kojetín, Odbor výstavby, životního 

prostředí a dopravy podnikl a jaké jsou výsledky těchto úkonů, řízení a jaká jsou zjištění? 

 
MěÚ Kojetín, odbor výstavby, životního prostředí a dopravy ve výše uvedené věci prozatím 

nemá žádný výsledek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Bohumil Ptáček 
referent odboru výstavby, životního prostředí a dopravy 


