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Č. j. SMOL/015508/2019/OPP/Tom V Olomouci dne 16.01.2019 

Spisová značka: S-SMOL/009319/2019/OPP 

Uvádějte vždy v korespondenci 

 

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Mgr. et Mgr. Martin Tomaštík, dveře č. 1.11 

Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Mgr. Vlasta Kauerová 

Telefon: 588488134 

E-mail: martin.tomastik@olomouc.eu 

 
Částečné poskytnutí informace 

 

Žadatel: 

 

Dne 10.01.2019 byla doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

V žádosti požadujete, cituje se:  

 

„Kolik bylo Vaším úřadem v době od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018  zahájeno vyvlastňovacích řízení a kolik bylo 

vydáno rozhodnutí o vyvlastnění na základě následujících vyvlastňovacích titulů. 

 

1. Vyvlastnění nemovité kulturní památky (dle ustanovení § 15 odst. 3 památkového zákona) včetně vyvlastnění 

nemovité věci nacházející se v ochranném pásmu nemovité kulturní památky (dle ustanovení § 17 odst. 2 

památkového zákona) 

2. Vyvlastnění za účelem využívání nebo ochrany přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod 

(dle ustanovení § 33 odst. 2 písm. b lázeňského zákona) 

3. Vyvlastnění za účelem realizace veřejně prospěšných staveb pro ochranu před povodněmi, veřejně prospěšných 

opatření spočívajících ve snižování ohrožení území povodněmi nebo zvyšování retenčních schopností území (dle 

ustanovení § 55 a vodního zákona, případně dle ustanovení § 170 odst. 1 písm. a, b stavebního zákona) 

4. Vyvlastnění za účelem výstavby čističek odpadních vod (dle ustanovení § 170 odst. 1 písm. a stavebního zákona) 

5. Vyvlastnění za účelem realizace veřejně prospěšných opatřeních spočívajících ve zřizování územních systémů 

ekologické stability (dle ustanovení § 170 odst. 1 písm. b stavebního zákona) 

6. Vyvlastnění za účelem asanace území (dle ustanovení § 170 odst. 1 písm. d stavebního zákona)“ 

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm.d) zákona č. 06/1999 Sb. Vám poskytujeme následující odpověď: 

 

Co se týče bodu č. 1 Vaší žádosti nedošlo na našem úřadu k zahájení žádného vyvlastňovacího řízení dle ust. § 15 

odst. 3 zákona o státní památkové péči. 

 

Co se týče ostatních Vašich dotazů uvedených pod body 2-6 Vaší žádosti, o těch bude odpovězeno v samostatném 

sdělení. 

 

 

 

 

Mgr. Vlasta Kauerová 

vedoucí odboru památkové péče 
Rozdělovník: 

-

- SPIS 

 




