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Poskytnutí informace
Dne 19.09.2017 byla Magistrátu města Olomouce, odboru památkové péče jako povinnému orgánu ve
smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace. Ve své žádosti požadujete poskytnutí úplných
informací a dokumentů o vlastních vydaných dokumentech (rozhodnutí stanovisek, vyjádření, žádostí
apod.) vč. podkladových dokumentů, ve věci východní tangenty, v období od 1. 1. 2017 do dne
zpracování žádosti.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm.d) zákona o svobodném přístupu k informacím Vám v
návaznosti na Vaši žádost sdělujeme následující.
K záměru východní tangenty v současné době probíhá proces posuzování jeho vlivu na životní
prostředí dle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů. Odbor památkové péče nebyl ze strany orgánu provádějícího proces posuzování vlivu na
životní prostředí, Ministerstva životního prostředí, vyzván k vydání vyjádření k dokumentaci pro
posouzení vlivu záměru na životní prostředí, a tudíž žádné vlastní stanovisko nevydal. Z veřejně
dostupných informací (www.cenia.cz) byla dokumentace pro posouzení vlivů záměru na životní
prostředí dne 28.08.2017 postupem dle § 8 odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
vrácena zpracovateli k přepracování. V případě, že bude v rámci postupu dle § 8 odst. 6 zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí odbor památkové péče vyzván k dodání svého vyjádření k
přepracované dokumentaci, odbor památkové péče toto své vyjádření do řízení o posuzování vlivu
záměru na životní prostředí dodá. Odbor památkové péče nemá zákonné zmocnění dodat z vlastního
podnětu do řízení o posuzování vlivů záměru na životní prostředí své závazné stanovisko.
Odbor památkové péče, je ze zákona příslušným orgánem státní památkové péče pro vydání
závazných stanovisek k navazujícím řízením na řízení o posuzování vlivu na životní prostředí (územní
a stavební řízení). V rámci těchto řízení bude odbor památkové péče v souladu s ustanovením § 14
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů ve spolupráci s
Národním památkovým ústavem jako odbornou organizací státní památkové péče svá závazná
stanoviska uplatňovat.
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