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'19 /Zožj, 
Od: 
Odesláno: 
Komu: 
Předmět: 

Vážená paní inženýrko, 

úterý 15. února 2022 19:32 

Žádost o poskytnutí informací 

žádám Vás o poskytnutí informací týkajících se vyvlastňovacích řízení ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím. Odpovědi na otázky, které jsou specifikovány níže, budou použity jako 

zdroj mé diplomové práce. 

Kolik bylo zahájeno vyvlastňovacích řízení v období 1.1.2019-31.1.2022? 

Kolik vyvlastňovacích řízení bylo ukončeno rozhodnutím o vyvlastnění? 

Kolik žádosti vyvlastnitele bylo vyvlastňovacím úřadem zamítnuto? 

Děkuji za Váš čas. 

S pozdravem 

Bez virů. ww.avast_com 
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Magistrát města Ostravy 
Odbor územního plánování 

Vaše značka: 
Ze dne: ,. 
G. J.:

Zn.: Zn.. 

Vyřizuje: 
Telefon. 
E-mail: 

Datum 
vyhotoveni: 

avebn i ho řádu 

SMO/0953 5 1 t22/ÚPaSŘ
S-SMO/0926641221UFaSŘ 

17.02.2022 

Do spisu sp. zn. S-SMO/092664/22/IJPaSŘ 

Úřední  záznam 

Dne 15 02.2022 v 19:23 hod byl z e-ma.ilové adresy  na eWmailovou adresu 

zaměstnankyně Magistratu města Ostravy, Ing.  

doručen e-mail, jímž osoba označená jako 

s odkazem na zákon Č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k infornlacim žadala pro účely diplomové prace o 

poskytnutí informací týkajících se vyvlastňovacích řizení, a to: 

-Kolik bylo zahájeno vyvlastňovacích řízení v obdobl 1. L.2019-31.1.2022? 

- Kohk vywlastňovacich xizen:í bylo ukončeno rozhodnutím o vyvlastn.éní? 

- Kolik žadosti vyvlastnitele bylo vyvlastňovacím úřadem zamitnuto? 

Tento e-mail byl dne 1 f.02.2022 Magistrátem arn+čsta Ostravy zaevidován pod č.j. SNIC)/092b+54/22flJPaSŘ

Následně bylo posouzeno, zda se jedné. o žádost o žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona Č. 106/1999 

Sb ‚o svobodném přistupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zakon č. 106/1999 Sb." ). 

Dle ust. 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být ze žádosti o poskytnutí informace zřejmé, kterému 
povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická 
osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k 
trvalému pobyt:, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo 
bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se 
od adresy sídla. Adresou pra doručováni se rozumní též elektronicky. adresa. 

Ve zaslaném e-emailu však nebylo uvedeno, kterému povinnému subjektu byla žádost o informace určena, ani 
datum narození a adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby, která se informaci domáhá. 

Žádost o poskytnutí informace se na základě ust. * 13 odst. 1 zákona Č. 10611999 Sb. podává ústně nebo 
písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, Ust. § 14 odst. 3 zákona č, 
106/1999 Sb. vyžaduje, že je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické 
adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny 
nejsou zveřejněny, postačí podáni nu jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu. 

Prvkešovo nám. s, 720 30 Ostrava ič 00845 451 DIČ CZ 00845 451 
1 12 www.oatrava.cz Číslo ttčtt3 27-1649297309'0800 
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Č.j. SMO/04201 5/2 1/ÚPaSŘ/

Magistrát města Ostravy má zřízenu elektronickou podatelnu, jejíž adresa posta@ostrava.cz je zveřejněna {viz 
https://www.ostrava.cz/es/urad/kontakty/elektronicka-podatelna-1/elektron.icka~-podatelna}. Pžedmětná žádost 

však nebyla podána prostřednictvím zveřejněné elektronické adresy podatelny Magistrátu města Ostravy. 

V ust. 14 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. je zakotveno, že neobsahuje--li žádost náležitosti podle odstavce 2 

věty první a adresu pro doručování, případně není-Ii elektronická žádost podána podle odstavce 3, není žádosti 

ve smyslu tohoto zákona. Na základě tohoto ustanovení bylo vyhodnoceno, že v případě předmětného e-

mailu se nejedná o žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona Č.106/1999 Sb. 

Nicméně vzhledem k charakteru e-mailu bylo jeho odesilateli e-mailem ze dne 1?'.02,2022 sděleno, že u 

Magistrátu města Ostravy, odboru územního plánováni a stavebního řádu vykonávajícího působnost 

vyvlastňovacího úřadu dle ust. § 15 odst. 1 zákona Č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezeni vlastnického práva 

k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění): 

1. bylo v období 01.01.2019 —31.01.2022 zahájeno 9 vyvlastňovacích řízeni, 

2. bylo S vyvlastňovacích řízení ukončeno rozhodnutím o vyvlastnění, 

3. nebyla žádná žádost vyvlhstnitele zamítnuta. 

Dne 17.02.2022 zrna,menala: 
Magistrat města ostravy 
Odbor úxemnĺho lánovžni 
a skavehoi} ro řada 

Příloha: 

- e-mail zaslany dne 17.02.2022 na e-mailovou adresu

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava IČ 008145 451 DtČ CZ 00845 451 
2/2 www.ostravat.cz Číslo účtu 27-1649297309/0800 
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Od: 
Odesláno: 

Komu: 
Předmět 

Čtvrtek 17. února 2022 8:55 

RE: žádost o poskytnutí informací 

Dobrý don, 
dne 15.02.202z byl na e-mailovou adresu zaměstnankyně Magistrátu města Ostravy, ing.
referenta státní sprarry na pseku vyvlastňovacích, odvolacích a přezkumných řízeni, doručen e-mail, jímž jste 
$ odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., a svQbodnem přístupu k informacím žádala o poskytnuti informací tykajících se 
vyvlastňovacích "rízení. 

Dle ust. 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 5b., o svobodném přístupu k informacím, ve zněni pozdějších předpisu 
(dále 

jen 

„zákon 

č. 106/1999 5b.") musí být ze žádostí o poskytnutí informace zřejmé, kterému povinnému subjektu 
je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti 
jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu 
bydliště a adresu prd doručováni, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede 
název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, lišt-li se od adresy sídla. Adresou pro 
doručování se rozumí též elektronická adresa. 

Ve Vámi zaslaném e-mailu však nebylo uvedeno, kterému povinnému subjektu byla Vaše žádost o informace určena, 
ani Vaše datum narození a adresa místa trvalého pobytu 

žádost o poskytnutí informace se na základě ust. § 13 odst.1 zákona č.106/1999 Sb. podává ústně nebo písemně, 
a 

to 

i 

prostřednictvím sítě nebo služby elektronickych komunikací. Ust. § 14 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb vyžaduje, 
že je-li 

žádost 

učiněna elektronicky, musí byt podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného 
subjektu, pokud ji povinny subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na 
jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu. 

Magistrát města Ostravy má zřízenu elektronickou podatelnu, jejíž adresa oosta@ostrava.cz 1e zveřejněna (viz 
https:/lwww.pst,rava._cz/cs/urad/kpritaktv/eíektronicita-oodetei.na-ljelektrpnicka-podatelna).Vaš+e žádost však 
nebyla podána prostřednictvím zveřejněné elektronické adresy podatelny Magistrátu města Ostravy. 

V ust. § 14 odst. 4 zákona č. 106/1999 5b. je zakotveno, že neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 věty 
první 

a adresu pro doručováni, případné není-li elektronická žádost podána podle odstavce 3, není žádosti ve smyslu 
tohoto zákona. Na základě tohoto ustanovení bylo vyhodnoceno, 

že 

v případě Vašeho e-manu se nejedná o žádost 
o 

poskytnutí 

informace ve smyslu zákona č.106/1999 5b» 

Nicméně vzhledem k charakteru Vašeho e-mailu Vám sděluji, že u Magistrátu města ostravy, odboru územního 
plánování a stavebního řádu vykonávajícího působnost vyvlastňovacího úřadu dle ust. § 15 odst.1 zákona Č. 
184/2006 5b., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění): 

1. bylo v období 01.01.20►19.31.01.2022 zahájeno 9 vyvlastňovacích řízení, 
2. bylo 5 vyvlastňovacích řízení ukončeno rozhodnutím o vyvlastnění, 
3. nebyla žádná žádost vyvlastnitele zamítnuta. 

5 pozdravem 

Zuzana 

stavebního 

1 



E
W www~ostrava.cz 

From:
Sent: Tuesday, February 15, 2822 7:37 Ph/f 

To:

Subject: žáciost o poskytnutí informaci 

Vážená paní inženýrko, 

žadam Vas o poskytnuti informaci tykajicich se vyvla.stňovaeieh řizeni ve smyslu zákona Č. 106/1999 Sb., o 

svobodnem přistupu k mř'ornlacím. Odpovědi na otázky, ktere jsou specifikovány mže, budou použity jako 

zdroj mé diplromove práce. 

Kolik bylo zahájeno vyvlastňovacích řízení v období 1.1.2019-3 1 .12022? 

Kolik vyvlastňovacích řlzeni bylo ukončeno rozhodnutím o vyvla.stneruř? 

Kolik žádosti vy'vla.s#nitcle bylo vyvlastřiovacim uřadem zamltnuto9 

Děkuji za váš čas. 

S pozdravem 

Bez virů. vi M a F a V t, ~ V9 S + • 




