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VÁŠ DOPIS ZNAČKA:      VYŘIZUJE: Bc. Libuše Čechová 

ZE DNE: 20. 09. 2021      TELEFON / MOBIL: 588 488 533 

NAŠE Č. J.: SMOL/250042/2021/OCHR/KRB/Cec    E-MAIL: libuse.cechova@olomouc.eu 

SP. ZNAČKA: 84.1       DNE: 06. 10. 2021 

SP. ZNAK / SK. ZNAK / SK. LHŮTA: S/5    

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
 

Vážený pane inženýre, 

 

na základě Vaší žádosti ze dne 20. 9. 2021 o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluji následující.  

 

1) Odboru ochrany je známo: 

a) že dne 18. 3. 2021 obdržel Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje 

pod č.j. SMOL/076480/2021 žádost od firmy TOMEGAS s. r. o., IČO: 25174363, 

Táborská 260, Milevsko, 399 01 Milevsko 1, k vydání koordinovaného stanoviska podle  

§ 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších převisů „Olomouc, Řepčín – rozšíření plnírny „LPG“,  

b) na základě usnesení č. j. SMOL/076480/ODUR/UUP/Sin1, ze dne 13. 4. 2021, byla lhůta 

pro vydání koordinovaného stanoviska prodloužena na 60 dnů od podání úplné žádosti, 

c) státní orgán vyzval v souladu s § 149 odst. 5 správního řádu žadatele výzvou ze dne  

22. 4. 2021 č.j.  S-SMOL/076480/ODUR/UUP/Sin/3, k jeho doplnění. K doplnění podání 

stanovil správní orgán žadateli lhůtu 30 dnů ode dne doručení výzvy. Výzva byla žadateli 

doručena dne 26. 4. 2021. Tyto náležitosti nebyly ve stanové lhůtě doplněny. 

d) dne 31. 05. 2021 Magistrát města Olomouce, zastoupený odborem dopravy a územního 

rozvoje vydal sdělení č.j. SMOL/130423/ODUR/UUP/Sin k žádosti, ve které oznamuje 

žadateli, že koordinované závazné stanovisko nemůže být vydáno z důvodu, že toto 

podání nesplňovalo všechny nezbytné náležitosti pro posouzení souladu záměru z hlediska 

všech chráněných zájmů.  

2) Odbor ochrany dne 15. 7. 2021 poskytl zástupcům firmy TOMEGAS, s.r.o. konzultaci k jejich 

záměru a byly navrhnuty opatření ke snížení rizika a realizaci zmíněného plánu.  

3) V současné době odboru ochrany nebyl předložen žádný požadavek o vydání závazného 

stanoviska ze strany uvedené společnosti. 

 

S pozdravem 

   

 

Ing. Jan Langr 

vedoucí odboru ochrany 
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