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Asociace ochrany životního prostředí ČR, z.s., se sídle 98, dříve
podnázvemOrlovák,z.s.,jakotřetíosobavesmysluust.§78azák.č.i83/2oo6Sb.,oúzemnímplánováníastavebním
řádu  (stavební zákon), v jeho znění do 3i.  i2.  2oi7, v? ťěci žádosti na uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění
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,statutámízástupcespol.STOSTARealiů,a.

2)oposkytnuti'Žádostiouzavřeníveřejnoprávnísmlouvy,zedneii.u2oi6,podanéMagistrátuměstaOstravadne

#ÍSA2fÉíiÉ,RS?#`.,soeč:ííd k `i ik h :,;g|93g%s5,,rz:ů:%uupne.nvo,ui:±Í:Í::Í±±gg
realizované stavby na pozemcích parc. č  KÚ Hrušov;

3)  o  poskytnutí  příslušného  Koordinovaného  z4v?zného  stanoviska,  k  návrhu  veřejnoprávní  smlouvy  č.  6/2oi6,
P0danoudnel8.11.20Á6úÉi:ÉROčníklinikaGeminia, 5,zastoupenounazáHaděplnémocilng.Arcp.

                                    „K",     se     sídlem ov,     č.     j:

]í63//í,##É:Ťšosvi.Zn:S-SMO/448206/16/ÚHAasŘ,Stavbynapozemcíchp . . , , ,

4)  o  poskytnuti  příslušného  výkresu:  „SITUACE  PŘIPOJENÍ  PARC.  Č. ,  ČÍSLO  VÝKRESU  „C.3",  DATUM

š#oolč6i`iEoi:#ádgevmť:|k:,=:Eť? ásktá#káuvenřaejznáokE:áĚnpí|:T1::g|čri i Á lh6 Ji d±33 d k |-8.A|ÉÉ2L?i6ri®

šŘ,ó,s4e48S2íg]6e,T6,EEO cahso#,ast:€#po7z2eímgí: ]]564, ,TvažĚ,±kšg3;.zn:s.

5)  o  poskytnuti  Kooi`dinovaného  závazného  stanoviska  č.  i42o/2oi6,  ze  dne  i3.  io.  2oi6,  vydané  lng.
 k č. j. SMO/296i24/i6/ÚHASŘ/

Požadované infomace zašlete, prosím, v elektronické podobě.

Předem děkuji za kladné vyřízení.

za Asociaci ochrany životnflio prostředí ČR, z.s.
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5. března 2021

•a  ..  4. .  tů č ..fll

Asociace ochrany životního prostředí ČR, z.s.

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Magistrát města Ostravy, odbor územního plánováni'  a stavebního řádu (dále též „magistrát" nebo „povinný
subjekt"),  rozhodl  o žádosti o infomace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infomacím,
ve znění pozdějších předpisů, kterou dne 25.2.2021  podal spolek Asociace ochramy životního prostředí ČR,
z.s. (dále též „žadatel"), takto:

žádostoinformace,podanákmagístrátuelektronickydne25.2.2021,kterousežadateldomáháposkytnutí

íE[P:]Faaáí;átín,]3.sT g:oo#:3]:sn:[:aTkv,:dě.p6á2éoí6ácfůťg:áurcáT:íř] ísAPů]ÉLOÉ#,®

„K", se v, č. j:  SMO/466287/16^:rllAasR k,  sp. zn:  S-
SMO/448206/16flJHAasŘ  stavby  na  pozemcích  parc.  č. /1,  v  KÚ
Hrušov, podepsanou dne 7.  12. 2016, In vel

S;:f.ůákTaó§tÉiutír='|izj:t:.E:,e|č? :iniž)aoG;oTskn;fů:.í,Žaáro tp .upzaavveř ens t:: ,fna;psrtá;:tíá=j|gás#,p2:
dne  11.11.  2016,  povdané  Magistrátu  města  Ostrava  dne  18.11.  2016,  č.. j.  SMO/448206/16,  spol.  Oční
klinika Gemini a.s., 5, zastoupenou na základě plné moci hg. Arch ý -ATELIÉR
„K",  se  ,  včetně  všech  příloh,  realízované  stavby  na
pozemcích  parc.  č.  v  KÚ  Hrušov;    3)  o  poskytnutí  příslušného
Koordinovaného  závazného  stanoviska,  k  návrhu  veřejnoprávní  smlouvy  č.  6/2016,  podanou  dne  18.  11.
2016,  spol.  0ční  klinika  Gemini  a.s.,    zastoupenou  na  základě  plné  moci  lng.  Arch. í

    -    ATELÉR    „K",    se    ,    č. j:
SMO/466287/16flmAasŘf  sp.  zn:  S-SMO/448206/16ÚHAasŘ,  stavby  na  pozemcích  parc.  č. 4,

v   KÚ  Hmšov;     4)   o  poskytnutí  příslušného   výkresu:   „STTUACE
PŘIPOJENÍ PARC. Č. ", ČÍSLO VÝKRESU „C.3", DATUM „X/2016", podkladů v dokumentaci pro
stvavbu, k návrhu veřejnoprávní smlouvy č. 6/2016, podanou dne  18.11. 2016, spol. Očm' klinika Gemini a.s.,
IC: ,  zastoupenou na základě plné moci lng.  Arch.  - ATELIÉR „K",  se  sídlem

   č.    j:     SMO/466287/16ÚHAasŘ ,    sp.    zn:     S-
SMO/448206/"JHAasŘ,  stavby na  pozemcích  parc.  č.  /1,  v  KÚ
Hrušov;   5) o poskytnutí Koordinovaného závazného stanoviska č.1420/2016, ze dne  13.10. 2016, vydané
lng.  k č. j. SMO/296124/16^JIIAasŘ
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se za použití ust. §  15 odst.  1  zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném  přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Infz"`), a s přihlédnutím k ust.  § 2 odst. 3 Infz, odmítá.

gai-Š=í±cifi=ť#ů,g|eíg.ó23-i:d#té-di..%áŘ=,Í..s:o:: ,dp.Sů;

Odůvodnění:
Dne  25.2.2021  podal  žadatel,  a  to  elektronicky  do  datové  schránky,  k magistrátu    žádost  o  poskytnutí
informace ve  smyslu  zákona  ě.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k infomacím,  ve  znění  pozdějších
předpisů, v níž uvedl (citace):-Asoiiace  ochrany  životního  prostředí  ČR,  z.s.,  se  sídle " Č

 dříwe  pod  názvem  Orlovák,  z.s., jako  třetí  osoba ve  smyslu  ust.  §  78a  zďk.  č.  183/2006  Sb.,
o úzermím plánování a stcrvebním řádu (stavební zókon), v jeho znění do  31.12.  2017, ve věci žádosti na
uzavření veřejnopráwní smlowy r] umí,stění stavby, podané dme  18.11.  2016, spol. Oční k!ínika Gemini a.s.,

  iastoupenou na  zďkladě  plné  moc.i  lng.  Arch.  -AT.ELIÉR_„K",  se  sídlem
 j:_  _   5M9/4_8_8_l_09_/l_§PIIA_a§_F_L ___:_P:_    Zn:

S-SMO/448206/16/ÚHAasŘ na pozemcích payc.  , v  KÚ-HrušcN,
žádá Magistrát města Ostrcwa, Odbor úzermího plánoNání a stavebního řádu..
1)  o vydáiú návrhu veřejnopráyní smlowy č.  6/2016, podanou dne  18.  11.  2016, spol.  Očflí klinika Gemini
aff;ol ;:fsto7íP|enoouonaák%wd:§::Ío::cičl.ng.jfcshriJď/í4 JHAATaESL#fí,"K:;sezsní:le#

_      č.     j..      SMO/466287/16/UHAasR/      sp.     zn:     S-_
SMO/448206/16/ÚIIAasŘ,  stavby  na  pozemcích  parc.  č. /1,  v  KÚ
Hrušov, podepsanou dne 7. 12. 2016, Img. l

,  statutární zástupce spol.  Oční kliníka Gemini a.s.,  a ka,  statutární zástupce
spol. STOSTA Reqlity, a.s .
Ž)  o poskytnutí Žádosti  o uzcrvř?pí_yeřej_n_o_prŤfú sm_loťy,_z_e_ dpe  1_!.  11.  2016,__poqapé_ Magistrátu měsia
Ostrcwa dne  18.11. 2016, č. j. SMO/448206/16, spol. Oční Flinťka Geminí a.s., 5, zastoupenou
na  záldadě  plné  mocí  lng.  ;4rch. --ATELIÉR  „K",  se  sídlem  

,  včetně  všech  přfloh,  realizované  staNby  na  pozemcích  parc.  88,
 KÚ HrušoN;

3)  o  poskytnutí  příslušného  Koordinovaného  závazmého  stamoviska,..k  návrhu  veřejnoprávní  smlowy  č.
6/20I6, podamoJ dne  18.11.  2016, spol.  Oční klinika Gemini a.s.,  IČ: 5,  zastoupenou na zdkladě
plné mó;ci lmg. Arch ý : ATELIÉR „K", se sídlem. , - v,-č. j:  SMO/4ó6287/1 sp_._,zp:_ S-SMO/448206/1 , y y . . 4,

 v KV Hrušov;
4)  o poskytnuSí příslušného výkresu..  „SITUACE  PŘIPOJENÍ  PAHC.  ", ČÍSLO  VÝKRESU  „C.3",
DATUM  ,,X/2016",   poďk}adů  v  dokumentaci  pro  ston)bu,..k  náwrhu  veřejnoprávní  smlouvy  č.   6/2016,
podamou dne  18.  ] ] . 2016, spol. Oční.klinika Gemini a.s., IČ: 5, zastouperiou na základě plné moci-Ing.  Arch.  J.iří  Kpbierský. -ATELIÉR  „K",  se  sídlem  Km . 22/5A,  7Žl  00  Ost"a-Sv-inov,  č.  j:

Srio/466287/16/PIIAasp.L :p;_zn: S-SMO/448206/16/ÚHAasŘ, stcNby na pozemcích po[rc. ,
  KU Hrušov;

5) o poskytnutí Kocirdinovaného závqzného §tanoviska č.1420/2016, ze dne  13.10. 2016, vydané lng
ukč.j.sMO,296124,,6,ÚHAas

Po°c%da°nvyaž#:oí%fit:hromparcoes%#ft8'Rprz:sS.ímůítvkoe:esíS;°Fnrí:#}v§e°kd,°bě.Předemděkujizakladnévyřízení.zaAsociaci

(konec citace)

Úvodem je  zapotřebí  zmínit,  že  poskytování  infomací  upravuje  zákon  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném
přístupu  k infomacím,  ve  2mění  pozdějších  předpisů  (dále jen  „Infz").  Povinnými  subjekty,  které  mají
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povínnost poskytovat infomace vztahující se k jejich působnosti, jsou  státní orgány, územni' samosprávné
celky ajejich orgány a veřejné instituce, ve smyslu ust. § 2 odst.1 Infz.  Podle ust. § 2 odst. 2 téhož zákona
jsou povinnými subjekty dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných
zájmech nebo povinnostech Íýzíckých nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu
této jejich  rozhodovací  činnosti.      Pojem  „informace"  pak  upravuje  ust.  §  3  odst.  3  hfz,  a  to  tak,  že
informací   se   pro   účely  tohoto   zákona  rozumí  jákýkoli   obsah   nebo  jeho   část  vjakékoliv   podobě,
zaznamenaný  na jakémkolív  nosiči,  zejména  obsah  písemného  záznamu  na  listině,  záznamu  uloženého
v elektronické podobě nebo zámamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.  Z±y=?_n]'__=__§_2LQdĚ

:i:=E:iFi+#±ť-ré jsou předmětem průmys|ovéhoinfomací     o údajích vedených

::aesttnněicn?|íáž|?tods:tšíczhp##ggsi::Í::ťi:::;ÍÍ#:;%:::g:::;Ígígtjg±gg::;;;;g::pozse#á::í#izínácžífdosti

pMoágí:g.átzzá:StL;]:sžŘg;:Zesr2éoL:n,:°6%affiajse#ChkžžE::#:tíusžaš;ť::eLv:feTnáohpáíájí°íUS°Učástíspísu,Vedenéhosmlouvy,   podané   dne
18,11.2016 zmocněncem právnmo subjektu  Oční klinika Gemini a.s., přičemž tvoří jeho podstatnou část.

Ve spisu je založena jak veřejnoprávní smlouva, podepsaná dne 7.12.2016 Ing. 
  i dalšími osobami vyjmenovanými v bodu  1) žádostí, tak i žádost o uzavření

veřejnoprávní smlouvy včetně „všech příloh" dle bodu 2) žádosti. Požadované infomace uvedené pod body
5)  a  3)  žádosti  jsou  identické,  neboť  právě  „Koordinované  závazné  stanovisko  č.   1420/2016  ze  dne

:3;]a2;2noýLc6h„vjdeo±]eaŤoovuézčž::::hst:yánvěrhjTížádoůíh:su:,g#LÁěeEřejE#aóv#ÉriT]fxŘyc.po ]LČíso±gV,

VÝKRESU C.3, DATUM  X/2016", uvedený v bodu 4) žádosti.

S ohledem  k výše  uvedenému  dospěl    magistrát  k závěru,  že  žádost  spo]ku  Asociace  ochrany  životního
prostředí ČR,  z.s.,  podanou  dne  25.2.2021  a  označenou jako  „žddo# Á4ďgz.S#ó~  meYM  OS#cr+.cť,  Odbw
územ:ho. pláno:.ámí   a .st_av^ebního_  řáqu,   o  posbtnutí  imfiormací  ve   smýslu  zďkona  č.   106-1§99   Sb.,
o  svoĎocJ#e'm při'Á'Í#p#  * J.#/orJ#cícz'm " je  nutno  považovat  za  Žádost  o  poskytnutí  kopie  správního  spisu,
a  jde tedy o případ   podřadítelný pod ust.  § 2 odst. 3 hfz.   Možnost činit si výpisy či pořizovat kopie ze
správního spisu je totiž výlučně spojena s právem nahlížen]' do spisu, ve smyslu ust.  § 38 zák.  č.  500/2004
Sb.; správní řád, ve změní pozdějších předpisů (dále jcn „správní řád").

Právní úprava nahlížení  do  spisu,  obsažená v  §  38  správního řádu, je pak natolik komple"ě upraveným
specifickým postupem poskytování infomací, že je subsumovatelná pod § 2 odst. 3 hfz, z něhož plyne, že
lnfz se nevztahuje na poskytování informací podle zwláštního právního předpisu. Právo nahlížení do spisu
dle  §  38  správního řádu  svědčí účastníkům  konkrétni'ch řízení a osobám s právním zájmem  nebo  s jiným
vážným důvodem pro nahlížení do spisu.   S obsahem tohoto práva je pak spojena též možnost činit si výpisy
a pořizovat kopie.     S ohledem na znění ust.  § 2 odst. 3 Infz lze tedy uzavřít, že institut nahlížení do spisu
podle § 38 správního řádu je natolík zwláštní procedurou, že se v takovém případě lnfz vůbec neužije.

řÁos|:2,n2aop|řá ::3;urdoezksuFeeíťJŠ.š;háss6P|r,á2Von|í!:  Soudu     č.j.   2  As  38,2oo7,  shodně  též  rozsudek     č.j.

Tento  závěr magistrát  opírá též  o  aktuální  soudní judikaturu,  zejména  o  rozsudek Nejvyšši'ho  správního
soudu (dálc jen „NSS") sp. zm.10 As  118/2018 ze dne 28.11. 2018, v němž NSS vylučuje režim lnfz  nejen
v případě žádosti o kopii celého spjsu, ale i podstatné části spisu.

NSS v předmětném rozsudku uvádí:

?z:o wč.ení,  zda m_á žŤq_:st r_e_ž:m informačního zákona, nehraje žádnou rolí, že žadatel nežádá o ffzický
přístup do spisu,  ale žádá „dálkově"  o kopie celého spisu nebo jeho podstatné části  (sr.civ. již rozsúdek ;e
v.ěci 2 As 38/2007 nebo 7 A;ns 18/2012). Fyzické nahlížení do spisu je přece naprosto srovnatelyié s pořízením
k.opíe_ spisť č! jeho podstatné části. Ostaině jinak by se význam § 38 správního řádu zcela vyprázdnil. Osoby,
kieré m?j.í .z4jem_ f př:s_tup _!o spisu, by se jedrioduše vylmuly požadcrvkům § 38 správního řádu, ewent. na něj
ncTvazuýících zvláštni'.ch zákon.ů Oako je  §  45  odst.  1  věta druhá zákona o České národní bance), tím, že iy
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formálně c)značily své podámí jako žádost dle inf;ormačního zókona.  Požadovaly by nikoliw  „nahlédnutí"  do
spisu,  ale jeri  „pořízení kopie"  celého  spisu nebo jeho  podstatné  částí.  NSS  zdůrazňuje,  že  žádostí podle
inf;ormačního zákona naopak bude,  požaduje-li žadaíel jen kopie určitých doJ"mentů ze  ,spisu  (nejčastěji

půjde o ftnďlní rozhodnut{, může jít ale i o několik mďlo jiných dokumentů tvořících spis -srov. k tcjmu např.
rozsudek ze dne  1. 4. 2014, čj. 7 As 64/2013-49).

NSS na tomto místě slmuje, že nemohla-li žaloblqmě vůbec nahlížet do spisu, nemolda se tomuio zákonném
zdkazu vyhnout  tím,  že  celou věc  ,,překlopí"  do jiného  zákonného  režímu.  Žádosti  podle  inf;ormačního
zákona nemohou jednoduše  negovat  explicitní  zákormé  výluky  dle  zvláštních  zďkonů,  nemohou  tedy  ami
obcházet či nahrazonjat výlu]m z nahlížení do spisu.  Ostaíně právě  § 2 odst.  3 imf;ormačního zákona vede k
závěru, že sí žadatel riemůže dle své libostí vybírst zdkomý režim, v němž se seznámí s  infiormacemi. Je-li
žádost o informace svou povahou žádostí o nahlížení do spisu, typícky proto, že žadatel chce získaí kopíe
celěho spisu či jeho podstatné čá,sti, ry"Lsí žadaíel věc řešsit cestou žádosti podle § 38 správního řádu, nťkoliv
cestou žádosti dle inf iormačního zákona. "

Odkazem na lníz tedy nelze obcházet omezeni' práva nahlížení do spisu podle ustanovení  §  38  správního
řádu a třetí osoba není oprávněna si vybírat, zda do správního spisu bude nahlížet podle ustanovení správního
řádu nebo lníz.  Správní řád v uvedeném ustanovení umožňuje nahlížení do  spisu účastníku řízení a třetím
osobám,  které  prokáží  právní  zájem  nebo jiný  vážný  důvod  a  nebude-li  tím  porušeno  právo  některého
z účastníků, popř. dalších dotčených osob nebo veřejný zájem.  Právo výběm, zda bude do správiiího  spisu
nahlíženo  podle  správního  řádu  nebo  pod]e  Tnfz,  by  bylo  v rozporu  s logikou  ustanovení  §  38  odst.  2
správního řádu, neboť by tím docházelo k vyhnutí se omezení uvedených .v citovaném ustanovení správního
řádu."

Magistrát uzavírá, že žádost o kopii podstatné části spísu nepodléhá režimu dle lnfz, a proto dospěl k závěru,
že je namístě vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle § 15 odst. 1 hfz, z něhož vyplývá, že pokud povinný
subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Tento svůj názor  magistrát  opírá mj. o rozsudek NSS,  sp. zn. 9 As 78/2013 ze dne 10.10. 2013, ve kterém
se uNtiď+. „Ve vztahu k výše wedenérm je vhodné také připomenout, že i v případech, kdy je pwimý subjekt
přesvědčen, že požadovaná inf iomace nespadá pod režim irif iormačního zdkona, j e pcNínen vydat rozhodnutí
o odmítnuíí žádostí dle wtanoNení § 15 odst.  1 zďkona o svobodmém přístupu k infiormacím. Této poNinnosti
rymsí povimý subjekt dostát i v řízen{ o oproNném prostředku tak, aby takcNé rozhodyiutí obstdlo v případném
#óE/ecJ7!ém so#c7#!'m přezk%m# (srov. Rozsudek NSS ze dne 26.6. 2009, č. j. 2 As 44/2008 -72).

Magistrát vzhledem k uvedeným skutečnostem podané žádosti nevyhověl a za použití ust. §  15 odst.1 Infz,
s přihlédiiutím k § 2 odst. 3 hfz,  rozhodl ojejím odmítnutí.

Podle  ust.   §  69  odst.  2  správního  řádu  je  správní  orgán  povinen  v písemném  vyhotovení  roriodnutí

oyšJhTaennyož:toúái#ryjstř#ígásŘ:tz. usť,ádííež:ieydsi,:#stŤě§asž;íkoed:t.J e|  sVp:Zvní|:o řádu,   nebot, rozhodnutím
•                                                                                                                         .                           případě  spolck   Asociace

o odmítnutí jeho žádosti o poskytnutí ínformací nemohou  být jiné osoby přímo dotčeny  ve s`ých právech.

Poučení účastníka:
Poučeni' o odvolání
Protí tomuto rozhodnutí se může účastník  odvolat  do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí podáním,
učiněmým k  Magistrátu města Ostravy.   Odvolacím správním orgánem je Krajský úřad Moravskosle2ského
kraje, odbor územního plánování a stavebnflo řádu.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v  §  37 odst. 2  správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti
kterému výroku rozhodnutí směřuje,  v jakém rozsahu ho napadá a v čem je  spatřován rozpor s právními
předpísy  nebo  nesprávnost  výroku  nebo  řízení,  jež  mu  předcházelo.   Odvolání  jen  proti   odůvodnění
rozhodnutí j e nepřípustné.
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Ostatní poučen í

Má-li žadatel/účastník zájem  dále  postupovat dle  §  38  správního  řádu,  magistrát,  s ohledem na současná
omezení  platná   v době   nouzového   staviL   doporučuje   dohodnout   si   předem   termín   telefonicky  ncbo
e-mailem.
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Toto rožnQdnutí na
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Krajský úřad

vní moci

'f„".

kraje,  odbor  územního
st,  i  písm. a} zákona č.  i29/2000 Sb., o krajích (kr'aj-ské zřízenii,-v;r;=áh'í

l  J          1   ,      J

plánwání a  stavebního  řádu, jako  odvolaci' správni'

1,  usL  § 89 odst.  1 a ust.  § 178 odst.  1 zá-kona č, 500`/2004 Sb.,
1,

__   --  _ --,---  `  `--,lf
předpisů,  a  podle  u§t.  §  16  odst.  3  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném

\l,  ,t,,    t               ,,         _
__  _,  _-_r    _1-,',    +,    L,,+,t.,\+LW,'t+_''l

informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  za  použití  ust.  §  90  odst.  5  zákona  č. 500/2004 Sb.,
`/a phňr`í hi--]JjííxíLL  _±_J_!_.Qád, ve znění pozdějších předpisů,

zamítá

ochrany  živ®tniTio   pro§třédí  čR,  z,
Ostravy,      odboru      územni'ho

•,  0  SV®

dané žádos

stník řízení p®dle u§t. § 27 ®dst.  1
isů správního řádu:

ace ochrany životního prostředí ČR, z.s

Tel.:595622222        } ;90692                                # *#Ů
tJ osgů6g2             *u

Č, účtu:  165Ů676349/080o      Ěftsás

s.,  
r]

plánwání      a      stavebm'ho      řádu,
ze  dne  5,  3.  2021,  kteúm  bylo za  použití

při'stupu  k [nformacím, ve znění pozdějších  přédpisů,
:,  If,ochrany životního prostředí, z. s., ze dne 25. á. 2o2i, a toto

1

zemního plánwání a stavebního řádu, p®Wrzuje.

zákona č. 50o/2004 Sb., správní Vrid, ve znění po=dějších

Zaved» jsme systémřJ řízeiii'
kva!ity, ewironmentu
a bezpečnost! mformací

www.mgk.cz



Čjq:    MSK  42735/2021                       Sp. zn,:   úP8/7235/2

Odůvodněm'
Krajský  úřad  Moravskoslezského  kraje,  Ůdbor
orgán"} obdržel dne 18.  3.  2021 od Magi§trátu
(dáie jén „povinný subjekt"), k provedení odveiacího řížení spis ve
orgán z předaného sp!su Éisti! následující.

Dne  25,  2.  2021  byla  povinnému  §ubjektu  doručena  žádost AsociacĚ
j  {dále též jako „žadatĚr`),  ve  které

žá-kona  č.  io6/igé9  Sb„  o svobodném  přístupu  k informacím, ve zněni' pozdějších  předpisů  (dáie j@n
o svobodném přístupu k informacím"), a to informací:                                                                                           ,

i)  o vydání návrhu  veřejnoprávní smlowy č.  6/2016,  podaného dne  18
Ing.  a.s.,  ,  zastoupené  na základě plné moci  subjektem

SMO/46 7/16/ÚHAasŘ/
1589 a 15

Oční  klinika  Gemini  a.s„  a  

S-SMO/448206/16/úHAasŘ,   pro stč
Hrušov   podep§anou  dne zL12.  :

zástupce spol. FOSTA Realit

2)    o  poškytnuti' žádosti  o
Ostrava  dne  18.  11.
na základě plné m

, věetně
a  1543/1, v k.  ú.  Hrušov;

3}   o poskytnuti' příslušného Koordinovaného závazného stanoviska k návrhu veř€jnoprávní smlowy ě, 6/2016

4)   o  poskytnuti' příslušného výkresu:  „SrruACE  PŘIPO]ENÍ  PARC.  Č.  1589",  ČÍSL0  VÝKRESU  „C.3"Í  DATUM
LJ

„*/20i6", óodkladů v dokumentaci pro stavbu, k návrhu veřejnoprávní smlouw č. 6/2016,

5)   o  poskytnuti' Koordinovaného  závazného  stanoviska  č,  1420/Žůl6,  ze dne  13.  10,'  2016,
1-

k č. j.

k těmto §kutečnostem dospěl pwinný §ubjekt k závěru,



595 622 222        IČ:  70890692                                  ťtů'+Ů*
595 622126       D[Č: CZ70890692                     Ůúg

DS: 8x6bxsd           č. účtu:  165067634g/0800     gĚP

řízení, nečinil povinný subjekt úkony dle ust. § 86 odst. 2
pro   postup   podle   ust.   §   87   správního   řádu,   vsouladu

Zavedli ]sme sy5témy řízení
kvallty, etwlronmentu
@ b€zpečnos« lnfofmací
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s ust. §   i5  odst,  2  zákona  o  svobodném  přístupu  k  informaci'm  5pis  spolu  5 půdaným  odvoláním  a

:á::: Šg; gí3 ]2áť      'Dčlé?o.8zg,oo68982n692                  #
[D DS: 8x6bxsd            Č, Účtu:  1650676349/88CO      "±ffi=i#t-

Zavedl! jšme systémy
kvality, environmentu
a bežpečnůst! informací
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účastnl'ků
Qchrany



í o odvoláni'

Č]T   MSK  42735/202i                      Sp. zfl.:   ÚPS/7235/2021/

se podle ust.  §  91 odst.  1  správního řádu, ve spojení s ust.  §  16 odst.  4
fomacím,  nelze  dále  odvolat.  Rozhodnutí odvolacího  orgánu  je  v právm'

_   _   ,-_  _  _`       ,---      r-

moci, jestliže bylo oznámeno všem odvolatelům a účastníkům uvedeným v ust. § 27 odst.  1 správního řádu,

Rozdělovník

Asociace Ůchrany životního pnostvredi' ČRÍ z, 

Na vědomí
Magi§trát   města    Ostravy,    odbor   územního    plánování   a   stavebnmo   řádu,    Prokešovo    nám.    i803/8,
729 30 0strava (DS)                                                                                                                                                '

Fá{::5599Ěáz22ÍZĚ      ]Diá?%8zg7oo6g%2o692                   *#
[D DS: 8Xsbxsd           Č, Účtu;  1650676349/0800     FE#Ě=4g
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