
   

 

V Olomouci dne: 16.01.2019 

Č. j.:  SMOL/015548/2019/OPP/Tom 

Číslo spisu:     S-SMOL/009319/2019/OPP 

  

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 

 

 

S D Ě L E N Í  O  O D L O Ž E N Í  Ž Á D O S T I  
 

Magistrát města Olomouce, Odbor památkové péče, jako věcně a místě příslušný orgán příslušný dle § 15 odst. 

1zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl dne 

17.01.2019 ve věci žádosti o poskytnutí informace, kterou dne 10.01.2019 podala 

takto: 

 

Žádost o poskytnutí informací se v rozsahu otázek č. 2 - 6 žádosti o informace, tj. o sdělení kolik bylo zahájeno 

vyvlastňovacích řízení a kolik bylo vydáno rozhodnutí v těchto řízeních ve vztahu k vyvlastnění za účelem 

využívání nebo ochrany přírodního léčivého zdroje, ochranou před povodněmi, čističek odpadních vod, územních 

systémů ekologické stability a asanace území se  

 

o d k l á d á 

 

z důvodu, že předmět žádosti nespadá do působnosti orgánu obce s rozšířenou působností na úseku státní 

památkové péče dle ust. § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  

 

O d ů v o d n ě n í  
 

Dne 10.01.2019 obdržel Magistrát města Olomouce, odbor památkové péče žádost žadatele o poskytnutí informace 

podle zákona o svobodném přístupu k informacím, 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)“ 

 

Na otázku uvedenou v bodě č. 1 správní orgán odpověděl poskytnutí informace pod č.j. 

SMOL/015508/2019/OPP/Tom.  

 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC 
ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE 

 
 



   

Ostatní požadované informace nespadají do působnosti orgánu obce s rozšířenou působností na úseku státní 

památkové péče dle ust. § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

 

P o u č e n í  

Žadatel má právo proti odložení žádosti o poskytnutí informace podat ve lhůtě 30 dnů stížnost dle ust. § 16a zákona 

č. 106/199 Sb., a to u Magistrátu města Olomouce, odboru památkové péče, Hynaisova 10, 779 00 Olomouc. O 

Stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor sportu, kultury a památkové péče, oddělení 

památkové péče, Jeremenskova 40a, 779 00 Olomouc.  

 

 

 

 

 

Mgr. Vlasta Kauerová 

Vedoucí odboru památkové péče 

 
Rozdělovník: 

- SPIS 




