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K rukám starostky Mgr Brzeskové Moniky
Věc. Žádost o podání informací na základě zákona o svobodném přístupu
k informacím
Již jednou jsem se na Městský úřad obracel s žádostí o informace a s odpovědmi
nejsem spokojen. V rámci digitalizace státní správy je možné, aby úřad
komunikoval

elektronicky a

odkazoval

předpokladu, že občan má zřízenou

na

elektronickou

komunikaci za

datovou schránku, což já nemám a

dokumenty jsou opatřeny elektronickým podpisem. Zasílání odpovědí ve formě
odkazu na anonymizované digitální adresy nesplňuje ani jedno. Rovněž jsem
žádal o zaslání kopii TEXTU žádosti na sociálně terapeutickou dílnu a dostal jsem
pouze informaci, kdy byla žádost zaregistrována.
Žádám proto v písemné podobě:
-

Kopii žádosti na dotaci na výstavbu soiálně terapeutické dílny
Kdy byl na úřední desce vyvěšen stavební záměr " Novostavba objektu
občanské vybavenosti - sociálně terapeutické dílny na stávajících základech
RD č.pop. 303 na pozemku parcela č.ll k.ú. Kravaře ve Slezsku včetně
zpevněných ploch, domovní rozvod NTL, vody, NN, sdělovací vedení, dešťová
a splašková kanalizace, přeložka NN, oplocení na pozemcích parcela č.ll
(zastavěná plocha a nádvoří), 12 (zahrada), 19 ( ostatní plocha), 6 (zahrada),

-

25/1 (zahrada), k.ú. Kravaře ve Slezsku."
Usnesení zastupitelstva města Kravaře o právu stavby na výše uvedeném
pozemku
Usnesení zastupitelstva města Kravaře, kterým schvaluje výstavbu sociálně
terapeutické dílny na pozemku parcela číslo 11 a 12 KÚ Kravaře

Děkuji.
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Vážený
na základě Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze
dne 27. července 2021 Vám sděluji následující.
K Vašemu požadavku na „Kopii žádosti na dotaci na výstavbu sociálně terapeutické
díly“:
Jak Vám již bylo sděleno, žádost byla podána prostřednictvím elektronického systému
MS2014+ s ověřeným elektronickým podpisem. Kopie žádosti jako taková tedy v písemné
podobě neexistuje a z toho důvodu ji ani nelze ji poskytnout. Systém MS2014+ umožňuje
pouze export vložených dat do tiskové sestavy ve formátu pdf. V příloze Vám tedy tuto
sestavu zasíláme.
K Vašemu dotazu „Kdy byl na úřední desce vyvěšen stavební záměr „Novostavba
objektu občanské vybavenosti - sociálně terapeutické dílny na stávajících základech RD
ě. pop. 303 na pozemku parcela ě. 11 k.ú. Kravaře ve Slezsku včetně zpevněných ploch,
domovní rozvod NTL, vody, NN, sdělovací vedení, dešťová a splašková kanalizace,
přeložka NN, oplocení na pozemcích parcela č. 11 (zastavěná plocha a nádvoří), 12
(zahrada), 19 (ostatní plocha), 6 (zahrada), 25/1 (zahrada), k.ú. Kravaře ve Slezsku?44:
Legislativa (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád) stanoví, že oznámení účastníkům stavebního řízení se
formou veřejné vyhlášky s vyvěšením na úřední desce učiní tehdy, pokud počet účastníků
řízení přesáhne 30 účastníků. Při menším počtu jsou účastníci řízení v rámci jednotlivých
úkonů oslovování formou doručení do vlastních rukou. Vzhledem k počtu účastníků řízení
v případě Vámi uvedeného stavebního záměru bylo postupováno v souladu se zákony a
účastníci řízení byli oslovováni formou doručení do vlastních rukou. Záměr „Novostavby
objektu občanské vybavenosti - sociálně terapeutické dílny“ tedy na úřední desce vyvěšen
nebyl, neboť by se jednalo o postup mimo vymezený legislativní rámec.
K Vašemu požadavku „Usnesení zastupitelstva města Kravaře o právu stavby na výše
uvedeném pozemku44:
Pozemek pare. č. 11, na kterém bude prováděna novostavba objektu sociálně terapeutických
dílen, je v majetku města Kravaře. Usnesení Zastupitelstva města Kravaře o právu stavby na
tomto pozemku tudíž neexistuje, protože město nemusí rozhodovat o právu stavby, kterou
samo realizuje na svém vlastním pozemku.
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K Vašemu požadavku „Usnesení zastupitelstva města Kravaře, kterým schvaluje
výstavbu sociálně terapeutické dílny na pozemku parcela číslo 11 a 12 KÚ Kravaře44:
V příloze Vám zasíláme usnesení Zastupitelstva města Kravaře ze dne 20. 9. 2017, kterým
zastupitelstvo schválilo podání projektu na dotaci rekonstrukce objektu pro Sociálně
terapeutickou dílnu v Kravařích v rámci 3. výzvy „MAS Hlučínsko z.s. - IROP - Sociální
služby41. Vzhledem k tomu, že ve vlastním projektu je naprosto jednoznačně identifikováno
místo i způsob realizace (tedy výstavba sociálně terapeutické dílny na konkrétních
pozemcích), bylo by jakékoliv další usnesení schvalující výstavbu sociálně terapeutické dílny
nadbytečné. Schválením projektu zastupitelstvo vyjádřilo souhlas sjeho realizací, a tedy i
výstavbou a se skutečnostmi s ní souvisejícími.
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