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

 

Č. j. MK823/2022 – VŽPD/Pt 
Spis č. 378/2022 
Vaše zn.  

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

Datum 31.1.2022 

 
 
 
 
Ing. Jaromír Snídal 
Chvátalova č.p. 40 
798 27 Němčice nad Hanou

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 18.1.2022, 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/ Je Městský úřad Kojetín, Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy stále nečinný 

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? 

 

2/ Jaké úkony ke dni podání této žádosti o informace tj. 17.1.2022 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? 

 

3/ Jaké úkony ke dni vyřízení této žádosti o informace 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? 

 

4a/ Co ve výše uvedeném (otázka 2 a 3) Městský úřad Kojetín, Odbor výstavby, životního 

prostředí a dopravy učinil/konal (pokud již začal dle platné legislativy konat)? 

 

4b/ Jaké jsou výsledky těchto úkonů, řízení a jaká jsou zjištění? Nebo je stále Městský 

úřad Kojetín, Odbor výstavby, životního prostředí stále nečinný, čímž hrozí riziko 

zmaření a legalizace výše uvedených černých staveb v záplavovém území a ohrožení 

okolí a obyvatel města Němčice nad Hanou? 
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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 v odpovědi na otázky uvedené pod bodem 1 až 4b sděluje, že má 

připravené podklady pro konání kontrolní prohlídky dle platné legislativy. 

 

5a/ Kdy se konala kontrolní prohlídka, tak jak uvádí Městský úřad Kojetín, 0dbor 

výstavby, životního prostředí a dopravy v Odpovědi na žádost o poskytnutí informací 

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

vedené pod č.j.: MK12693/2021 — VŽPD/Pt? 

 

5b/ Pokud se kontrolní prohlídka dosud nekonala tj. k 17.1.2022, proč se nekonala? 

 

5c/ Kdy se bude konat, pokud se kontrolní prohlídka dosud nekonala tj. k 17.1.2022? 

 

5d/ Proč je v případě nekonání kontrolní prohlídky k 17.1.2022 úřad nečinný? 

 

5e/ Pokud se kontrolní prohlídka konala, jaké jsou její výsledky a závěry? 

 

MěÚ Kojetín, odbor výstavby, ŽP a D, jako stavební úřad v odpovědi na otázky uvedené pod 

bodem 5a až 5e sděluje, že referenti stavebního úřadu byli v pracovní neschopnosti z důvodu 

pandemické situace, proto nemohla být vykonána kontrolní prohlídka ani jiné úkony ve výše 

uvedené záležitosti. Provoz stavebního úřadu byl tak ve Vámi stanovené době značně 

omezen, kdy činnost jednotlivých referentů byla danou situací pozdržena. Kontrolní prohlídka 

je vypsána na měsíc únor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


