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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážený pane, 

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

obdržel dne 4. 1. 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). 

 

Poskytnutí kopie rozhodnutí č. j. MSK 149625/2016, sp. zn. ÚPS/32033/2016/Pav ze dne 24. 3. 2017, kterým 

byly zrušeny části opatření obecné povahy „Územní plán Klimkovice". 

Krajský úřad v příloze zasílá požadované rozhodnutí vydané v přezkumném řízení (rozhodnutí neobsahuje 

osobní údaje, které by bylo nutno anonymizovat). 

Pro úplnost krajský úřad dodává, že v části, v níž byla zrušena zastavitelná plocha Z/… ve vztahu k pozemku 

parc. č. …… v kat. ú. Klimkovice, bylo předmětné rozhodnutí zrušeno rozsudkem Krajského soudu v Ostravě 

č. j. 79 A 2/2017 – 39 ze dne 29. 6. 2017.   

Poskytnutí kopie případného podnětu k zahájení přezkumného řízení pod výše uvedenou sp. zn., byl-li podnět 

podán. 

Krajský úřad v příloze zasílá anonymizovanou kopii podnětu právnické osoby Business property a. s., 

IČ 27805905, ze dne 11. 11. 2016, který byl projednáván pod sp. zn. ÚPS/32033/2016/Pav a č. j. 

MSK 149625/2016, k zahájení přezkumného řízení ve vztahu k části opatření obecné povahy – Územního plánu 

Klimkovice (nabytí účinnosti dne 29. 3. 2016), na jehož základě bylo vydáno shora citované rozhodnutí (obě 

písemnosti mají stejné číslo jednací, jelikož rozhodnutí bylo ve spisové službě vyřízeno jako odpověď 

na podnět).    
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Vzhledem k Vašemu požadavku na zaslání informací prostřednictvím elektronické pošty je tento přípis včetně 

příloh doručován rovněž na Vámi uvedenou elektronickou adresu …. 

 

Ing. arch. Beata Vinklárková, Ph.D. 

vedoucí odboru 

územního plánování a stavebního řádu 

 

po dobu nepřítomnosti zastoupena 

Ing. Ervínem Severou 

vedoucím oddělení územního plánování 

 

 

 

 

 

Příloha – 2x dle textu (rozhodnutí a anonymizovaná kopie podnětu) 

 

 


