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

Č.j.: MK9286/2018-VŽPD/Bo                                                           Kojetín, dne 13. srpna 2018 

Spis č.: 1140/2018 

Vyřizuje: Jana Bosáková 

Tel.: 581277473 

E-mail: vzpd@radnice.kojetin.cz 

 

 

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999Sb., ve znění pozdějších předpisů, (zákon o 
svobodném přístupu k informacím). 

Dne 30.7.2018 jste podala na Městský úřad Kojetín, odbor výstavby, životního prostředí a dopravy   
žádost o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Žádost 
má charakter souvislého textu s vyznačením odstavce tučným písmem s požadovanými dotazy. 
MěÚ Kojetín, odbor výstavby, ŽP a D, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) 
poskytuje v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím tyto údaje: 

- K dotazům týkajícím se správnosti postupu stavebního úřadu ve věci vydání územního 
rozhodnutí na stavbu dětské hřiště, Kojetín „Jih“ na pozemku p.č. 633/1, p.č. 633/4 
v katastrálním území Kojetín lze konstatovat, že Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor 
strategického rozvoje kraje shledal v řízení chyby a územní rozhodnutí č.j. MK3281/2018-
VŽPD/Bo ze dne 26.4.2018 zrušil Rozhodnutím č.j. KUOK 86914/2018 ze dne 13.8.2018. 

- Písemné stanovisko k Vašemu „vyjádření k podanému odvolání“ ze dne 4.6.2018 Vám bylo 
stavebním úřadem zasláno dne 20.6.2018 pod č.j. MK7017/2018-VŽPD/Bo a doručeno dne 
21.6.2018. 

- Předepsaným povinným údajem v žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby je 
v souladu s přílohou č.1 vyhl. č.503/2006 Sb. úplný identifikační údaj stavby, pozemků, na 
kterých se stavba umísťuje, identifikační údaje žadatele, popř. jeho zástupce, včetně 
uvedení telefonního čísla, e-mailové adresy, popř. datové schránky a jména a adresy osob, 
které budou vykonávat činnost stavbyvedoucího.  Dále jsou nedílnou součástí žádosti 
jména a adresy osob, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám a sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich, může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. 
V případě řízení s velkým počtem účastníků se tyto osoby identifikují pouze označením 
pozemků nebo staveb. Uvedené osobní údaje jsou obsahem rozhodnutí, popř. jiných 
opatření, vydaných stavebním úřadem v souladu s výše stanovenými právními předpisy.     

 

 

Ing. Petr Flora 

vedoucí odboru výstavby, ŽP a D 
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