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Poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím

Odbor výstavby Magistrátu města Opavy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon") Vám k Vaší žádosti ze dne 24. 6. 2015 poskytuje dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím následující údaje:
k bodu (i) týkající se informace kolik územních rozhodnutí o umístění stavby nákupních / obchodních
center vydal stavební úřad v letech 2005 – 2014
 stavební úřad vydal podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve
znění pozdějších změn 6 územních rozhodnutí (z toho 1 rozhodnutí pozbylo platnosti
v zákonem stanovené lhůtě)
k bodu (ii) týkající se toho, v kolika případech bylo žádostem o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby v souvislosti s výstavbou nákupních / obchodních center vyhověno
 stavební úřad rozhodl kladně o 6 žádostech
k bodu (iii) týkající se informace, zda v jednotlivých případech dle bodu (i) pro záměry, ukončeny
vydáním pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby vydal stavební úřad výzvu
k odstranění nedostatků v podkladech pro rozhodnutí
 stavební úřad ve 4 případech vyzval žadatele podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád ve znění pozdějších předpisů k doplnění podkladů a žádost podle § 64 odst. 1
písmeno a) správního řádu přerušil.

"otisk úředního razítka"
Vladimíra Meletzká
oprávněná úřední osoba
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