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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážená paní magistro, 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“), 

obdržel dne 29. 10. 2021 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“). 

Krajský úřad Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytuje následující informace 

(dotazy a požadavky jsou uvedeny kurzívou). 

 

Žádám o: 
a) poskytnutí informace, zda je Krajský úřad Moravskoslezského kraje v současné době žalován 

v souvislosti s rozhodnutím Obecního úřadu Hnojník, stavebního úřadu, č. j. OH/01527/2014/SÚ/Fi 
ze dne 29. 6. 2018 (stavební povolení); 

b) poskytnutí spisové značky každého soudního řízení dle písm. a) výše, včetně data nápadu a jména 
žalobce, pokud Krajský úřad Moravskoslezského kraje takové soudní řízení eviduje. 

 

Krajský úřad sděluje, že: 

Ad a) 1. Krajský úřad je žalovaným ve správním soudnictví v řízení vedeném Krajským soudem v Ostravě 

o žalobě proti rozhodnutí krajského úřadu sp. zn. ÚPS/12173/2020/Gry, č. j. MSK 53857/2020 ze dne 

3. 8. 2020, kterým bylo jako opožděné zamítnuto odvolání opomenutého účastníka řízení proti rozhodnutí 

Obecního úřadu Hnojník, stavebního úřadu, č. j. OH/01527/2014/SÚ/Fi ze dne 29. 6. 2018 (stavební povolení 

na stavbu „Průmyslová zóna Horní Tošanovice“). 

Ad a) 2. Krajský úřad je žalovaným ve správním soudnictví v řízení vedeném Nejvyšším správním soudem 

o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. j. 22 A 93/2019 ze dne 14. 4. 2021, 

kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí krajského úřadu č. j. MSK 151727/2018 ze dne 21. 8. 2019, jímž 
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bylo v odvolacím řízení potvrzeno rozhodnutí Obecního úřadu Hnojník, stavebního úřadu, č. j. 

OH/01527/2014/SÚ/Fi ze dne 29. 6. 2018. 

Ad b) 1. Krajský soud v Ostravě projednává žalobu pod sp. zn. 22 A 80/2020, žaloba ze dne 30. 9. 2020, 

žalobce Ing. Bc. xxxxxx xxxxxx, zastoupen JUDr. xxxxxx xxxxxx, MBA, advokátem. 

Ad b) 2. Nejvyšší správní soud projednává kasační stížnost pod sp. zn. 1 As 155/2021, kasační stížnost ze dne 

26. 5. 2021, žalobci xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, oba zastoupeni JUDr. xxxxxx xxxxxx, MBA, advokátem. 

 

S pozdravem 

 

Mgr. Dušan Jiří Ulčák 

právník oddělení stavebního řádu 

odbor územního plánování a stavebního řádu 

 


