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Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – částečné poskytnutí 
informace 

Vážená paní , 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“) 
obdržel dne 5. 10. 2021 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). Touto 
žádostí jste požádala o poskytnutí informací týkající se stavby nazvané Jižní tangenta, pro kterou je v územním 
plánu vymezen koridor DK98, a který zasahuje na pozemky ve Vašem spoluvlastnictví (pozemky  
parc. č.  a  v k. ú. , konkrétně: 

1) Zajímá mě budoucnost této stavby a zda jsou pozemky v tomto koridoru zahrnuty do územní rezervy 

dle plánu mobility z roku 2015. 

2) Máte informace, v jakém časovém horizontu se tato stavba uskuteční? 

V souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím Vám krajský úřad, jako 
povinný subjekt, k bodu č. 2 Vaší žádosti sděluje, že krajský úřad nemá žádné informace o tom, v jakém 
časovém horizontu se stavba nazvaná Jižní tangenta uskuteční. 

V souvislosti s Vaší žádostí o poskytnutí informace uvedené v bodě č. 1 krajský úřad uvádí, že dne 18. 10. 2021 
pod č.j. MSK 129258/2021 bylo vyhotoveno sdělení, kterým krajský úřad Vaši žádost v bodě č. 1 odložil ve 
smyslu § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím.  

S pozdravem 
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