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Vážený pane 

 

V souhrnu jste dne 23. 1. 2017 podal žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, která se týkala věci vydaného rozhodnutí, územního 
rozhodnutí o umístění stavby Přeložka silnic II/461 a II/443 (Jižní obchvat - Hradecká - Olomoucká), které 
vydal stavební úřad dne 12. 12. 2016 pod sp. zn. VYST/21806/2013/Me. Na výše podanou informaci 
odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy (dále jen OŽP MMO) vydal dne 30. 1. 2017 sdělení 
k žádosti pod č. j. MMOP12120/2017; sp. zn ŽP-2323/2017-Pd jehož součásti bylo i sdělení stavebního 
úřadu.  

Další žádost o informaci, ve stejné věci jste podal dne 17. 3. 2017 a stavební úřad Vám odpověděl 
opatřením ze dne 22. 3. 2017 sp. zn.: VYST/6336/2017/Me; č. j. MMOP 34194/2017. Stavební úřad Vás 
v tomto opatření současně poučil, že podle § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím se 
povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, a vytváření nových informací (s odkazem na 
rozsudek Nejvyššího správního soudu 10 As 117/2014). Stavební úřad má za to, že toto poučení musí 
opakovat i pro informaci, kterou uplatňujete za použití výše uvedeného zákona v žádosti ze  
dne 4. 8. 2017. 
 

Další žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění 
pozdějších předpisů, která se týká stejné věci ve smyslu níže uvedených tří odstavců, jste podal dne  
4. 8. 2017: 

 požadujete, aby obecnímu úřadu v Oticích byly poskytnuty mapy o rozsahu záplavového území: 

stavební úřad Vám sděluje, že tímto požadavkem je dotčen i vodoprávní správní úřad, Magistrát 
města Opavy, odbor životního prostředí, který k požadavku v opatření sp. zn. ŽP-15211/2017-
KoM; č. j. MMOP  88972/2017 ze dne 10. 8. 2017 uvádí, že stanovení záplavového území 
vodního toku Hvozdnice, Moravice a Otického příkopu vydal opatřením obecné povahy Krajský 
úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j. MSK 
95506/2011, dne 27.7.2011. Pokud obecní úřad Otice, požaduje mapové podklady uvedeného 
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záplavového území, měl by se obrátit přímo na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor 
životního prostředí a zemědělství.  

Podklady k záplavovému území vodního toku Hvozdnice, Moravice a Otického příkopu obdržel 
Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí a odbor výstavby dne 8. 9. 2011 na vědomí a 
tyto podklady jsou zde k nahlédnutí. 

 Požadujete o informaci, v jaké nadmořské výšce se nachází vozovka silnice I/57 v místě křížení 
s Otickým příkopem: 

stavební úřad Vám sděluje, že tyto údaje nemá. Otický příkop kříží silnici I/57 v místě 
nájezdového ramene silnice I/57 na okružní křižovatku realizovanou v rámci stavby jižní obchvat 
Opavy. Vlastníkem silnice I/57 je Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace, Moravskoslezský kraj a správcem toku Otický příkop v místě křížení se silnicí I/57 je 
Povodí Odry st. p. Ostrava. Rozhodnutím o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby 
Přeložka silnic II/461 a II/443 (Jižní obchvat - Hradecká - Olomoucká) nebylo místo křížení silnice 
I/57 s Otickým příkopem dotčeno. 

 
  Žádáte o informaci, zdali v případě, že se na dně potencionálního suchého poldru nacházejí 

nemovitosti otických občanů, lze v této souvislosti hovořit o obecném ohrožení z nedbalosti:  
 
stavební úřad Vám sděluje, že nemá takové znalosti a ani mu nepřísluší zabývat se jinými 
právními předpisy než stavebním zákonem a souvisejícími zákona a vyhláškami k nimž „obecné 
ohrožení z nedbalosti“ nepatří.  
 
 

K Vaši opakované žádosti týkající se posudku „Vliv výstavby obchvatů města Opavy a Otic na proudění 
v inundačním území pod obcí Otice, hydrotechnické posouzení“ Vám stavební úřad sděluje, že opatřením 
ze dne 22. 3. 2017 sp. zn.: VYST/6336/2017/Me; č. j. MMOP 34194/2017 Vám podal všechny jemu 
dostupné informace. 
 
 
 
 
 
Vladimíra Meletzká 
oprávněná úřední osoba 
 
  
 

 

 
 
Obdrží: 
 
(doporučeně do vlastních rukou) 

Na vědomí: 
Magistrát města Opavy, odbor výstavby 




