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dne 10. 5. 2021 byla Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení ochrany životního 

prostředí a památkové péče doručena Vaše žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím v platném znění. Při jejím posouzení v souladu s příslušnými  

ustanoveními cit. zákona jsme došli k závěru, že tato žádost neobsahuje předepsané náležitosti podání 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění (§ 14 odstavec 2). 

Vzhledem k charakteru požadovaných informací můžeme ovšem sdělit následující: 

Vaše žádost směřuje k období v letech 2001(vznik krajské samosprávy) a 2003(zrušení okresních úřadů 

a vznik správních obvodů obcí s rozšířenou působností). Taktéž k době, kdy změny v této oblasti nastaly 

(již v roce 1990). K těmto uvedeným obdobím a Vám Sdělujeme následující:  

Ad 1) 

Územní rozhodnutí, stavební povolení pro zařízení k nakládání s odpady od r. 1990 vydáno nebylo. 

S dotazem zda-li bylo vydáno povolení k legálnímu provozu zařízení k nakládání s odpady (případné 

integrované povolení) se obraťte na Krajský úřad Olomouckého kraje (§14 odst. 1, Zákon č. 185/2001 

Sb. o odpadech-zákon platný ve Vámi požadovaném období 2001 až 2003). 

Ad 2)  

Na MMPr nebylo oznámeno, že se na předmětném pozemku nachází skládka. 

Ad 3) 

Na území obce provádí kontrolní činnost obecní úřad ve smyslu § 80, Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech-

zákon platný ve Vámi požadovaném období 2001 až 2003. Obec řeší samostatně, nebyl legislativní 

důvod vést tyto informace na ORP. 

Ad 4) 

Nebylo nahlášeno 

Ad 5) 

Nebylo nahlášeno. 

Ad 6) 

Nebylo jednáno, nebyla uložena pokuta. 
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