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Poskytnutí žádaných informací týkajících se záměru „Komunikace – 
Severní spoj“  
 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), 

jako místně příslušný správní orgán, podle § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., 

o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tímto poskytuje a zpřístupňuje informace 

na základě žádosti ze dne 18.03.2020 žadatele  

 

Předmětná žádost byla podána s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). Žadatel žádá 

o poskytnutí:  

a) přípisu Ministerstvu životního prostředí, jímž Krajský úřad Moravskoslezského kraje údajně požádal u stavby 

„Komunikace – Severní spoj“ z důvodu možné podjatosti o předání vedení příslušného správního řízení 

jinému krajskému úřadu; 

b) přípisu Ministerstva životního prostředí, jímž Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje dne 14. 12. 2020 

sděluje, že vedením správního řízení ohledně „Komunikace – Severní spoj“ pověřuje Krajský úřad 

Olomouckého kraje.  

 

 

Krajský úřad k výše uvedené žádosti uvádí, že v rámci činnosti krajského úřadu byly zjištěny písemnosti, které 

mohou obsahově odpovídat požadovaným dokumentům. Nejedná se ovšem o písemnosti adresované 

Ministerstvu životního prostředí či vyhotovené odborem životního prostředí a zemědělství. Pravděpodobně 

požadované dokumenty byly odboru životního prostředí poskytnuty odborem dopravy krajského úřadu.   

 

Krajský úřad, jakožto povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím,  

posoudil shora uvedenou žádost a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu 

k informacím, vám v příloze tohoto dopisu zasílá pravděpodobně požadované písemnosti: 

a) Dopis krajského úřadu č. j. MSK 75892/2020 ze dne 25.09.2020 - uvědomění nadřízeného správního orgánu 

a předání spisu, 

b) Usnesení Ministerstva pro místní rozvoj č. j. MMR-54781/2020-83/2508 ze dne 19.11.2020  

Váš dopis zn.:   
 Ze dne:  

Čj.: MSK  37183/2021 
Sp. zn.: ŽPZ/6721/2021/Šub 
 084.1 S3   N 
Vyřizuje: Ing. Bohumila Šubrtová 
Telefon: 595 622 533 
Fax: 595 622 126 
E-mail: posta@msk.cz 
Datum: 2021-03-23 
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Krajský úřad konstatuje, že vzhledem ke všemu uvedenému tedy krajský úřad předmětné žádosti v plném 

rozsahu tímto vyhověl a žádané informace poskytl a zpřístupnil. 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Filgas 

vedoucí odboru 

životního prostředí a zemědělství 

 

 

 

 

Příloha 

• Dopis krajského úřadu č. j. MSK 75892/2020 ze dne 25.09.2020 - uvědomění nadřízeného správního orgánu 

a předání spisu, 

• Usnesení Ministerstva pro místní rozvoj č. j. MMR-54781/2020-83/2508 ze dne 19.11.2020  

 


