
 

 

 

 

 

V Brně dne 3. 6. 2021 

Žadatelka:   

 

Právně zastoupena: 

 (plná moc 

přílohou) 

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.   

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 

(„zákon o svobodném přístupu k informacím“), žádáme Krajskou hygienickou stanici 

Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, která je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona 

o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí: 

i) informace, zda byla podána žádost o vydání závazného stanoviska nebo vyjádření 

povinného subjektu k jakémukoliv záměru na pozemcích parc. č. 2424, 1379/1, 

1375/13, 1373/7, 1375/1, 1375/9, 1375/12, 1375/14, 1375/17, 1377/1, 1377/2 a 1377/3 v 

k. ú. Albrechtice u Českého Těšína, v obci Albrechtice, 

ii) informace, zda byla povinným subjektem vydána závazná stanoviska nebo 

vyjádření k záměrům, stavbám a stavebním úpravám stávajících staveb 

na pozemcích parc. č. 2424, 1379/1, 1375/13, 1373/7, 1375/1, 1375/9, 1375/12, 

1375/14, 1375/17, 1377/1, 1377/2 a 1377/3 v k. ú. Albrechtice u Českého Těšína, v 

obci Albrechtice, a to i jednotlivě, 

iii) veškerých závazných stanovisek a vyjádření dle bodu ii) žádosti, pokud byla 

vydána, přičemž žádáme poskytnout dokumenty obsažené v datovém souboru, 

případně formou skenů předmětných dokumentů, pokud tyto existují pouze 

v listinné podobě, 

iv) informace o veškerých závazných stanoviscích vzniklých fikcí na základě podání 

žádosti dle bodu i), tj. závazné stanovisko nebylo vydáno ve lhůtě pro jeho vydání a 

považuje se tak ve smyslu § 4 odst. 9 stavebního zákona za souhlasné a bez 

podmínek. 

Ve všech případech žádáme o zaslání informací elektronicky do datové schránky:

Požadujeme poskytnutí veškerých informací, které má nebo má mít povinný subjekt k dispozici 

ke dni vyřízení žádosti o informace.  

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského 
kraje se sídlem v Ostravě 
Na Bělidle 7 

702 00 Ostrava 

 

Datovou zprávou 

 

                     



VÁŠ DOPIS ZN.:   
ZE DNE: 3. 6. 2021 

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 37974/2021/OV/OPaK 
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 41471/2021/OV/OPaK 
VYŘIZUJE: Mgr. Patrik Kavan  
TEL.: 
E-MAIL: 

DATUM:  17. 6. 2021 

Poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Dne 4. 6. 2021 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen 
„správní orgán“), jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost  

 
včetně přiložené plné moci (dále jen 

„žadatelka“) o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., která byla podána prostřednictvím datové 
schránky.   

V předmětné žádosti požádala žadatelka o poskytnutí následujících informací: 

i) Zda byla podána žádost o vydání závazného stanoviska nebo vyjádření povinného subjektu 
k jakémukoliv záměru na pozemcích parc. č. 2424, 1379/1, 1375/13, 1373/7, 1375/1, 1375/9, 
1375/12, 1375/14, 1375/17, 1377/1, 1377/2 a 1377/3 v k. ú. Albrechtice u Českého Těšína, 
v obci Albrechtice, 

ii) zda byla povinným subjektem vydána závazná stanoviska nebo vyjádření k záměrům, stavbám 
a stavebním úpravám stávajících staveb na pozemcích parc. č. 2424, 1379/1, 1375/13, 1373/7, 
1375/1, 1375/9, 1375/12, 1375/14, 1375/17, 1377/1, 1377/2 a 1377/3 v k. ú. Albrechtice u 
Českého Těšína, v obci Albrechtice, a to i jednotlivě, 

iii) poskytnutí veškerých závazných stanovisek a vyjádření dle bodu ii) žádosti, pokud byla vydána, 
přičemž žádáme poskytnout dokumenty obsažené v datovém souboru, případně formou skenů 
předmětných dokumentů, pokud tyto existují pouze v listinné podobě, 

iv) o veškerých závazných stanoviscích vzniklých fikcí na základě podání žádosti dle bodu i), tj. 
závazné stanovisko nebylo vydáno ve lhůtě pro jeho vydání a považuje se tak ve smyslu § 4 
odst. 9 stavebního zákona za souhlasné a bez podmínek. 
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Po posouzení obsahu žádosti správní orgán poskytuje žadateli v souladu s ustanovením  
§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. požadované informace, kdy sděluje následující: 

i) Žádost o vydání závazného stanoviska nebo vyjádření povinného subjektu k jakémukoliv záměru 
na pozemcích parc. č. 2424, 1379/1, 1375/13, 1373/7, 1375/1, 1375/9, 1375/12, 1375/14, 
1375/17, 1377/1, 1377/2 a 1377/3 v k. ú. Albrechtice u Českého Těšína, v obci Albrechtice, 
nebyla podána, 

ii) povinným subjektem nebyla vydána závazná stanoviska nebo vyjádření k záměrům, stavbám a 
stavebním úpravám stávajících staveb na pozemcích parc. č. 2424, 1379/1, 1375/13, 1373/7, 
1375/1, 1375/9, 1375/12, 1375/14, 1375/17, 1377/1, 1377/2 a 1377/3 v k. ú. Albrechtice u 
Českého Těšína, v obci Albrechtice, 

iii) žádná závazná stanoviska ani vyjádření v tomto smyslu nebyla správním orgánem vydána, 

iv) žádná závazná stanoviska v tomto smyslu, vzniklá fikcí, správní orgán neeviduje. 

Rozdělovník: 
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 1 
1x adresát, počet listů 1 - DS 

Mgr. Eva Siejová. v.r. 
vedoucí oddělení právního a kontrolního  

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 
se sídlem v Ostravě 


