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Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
 

Dne 08.10.2021 obdržel Obecní úřad Dobrá Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o svobodném přístupu k informacím“). Žádáte v ní o poskytnutí informace v tomto 

znění: 
 

„Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, tímto žádám o poskytnutí (anonymizované) kopie územního a stavebního 

rozhodnutí, týkající se umístění a povolení stavby s názvem „Horní Tošanovice – PZ Tosan – 

připojení“, tj. rozhodnutí týkající se připojení PZ Tosan v Horních Tošanovicích v úseku od 

rozvodny Nošovice přes Vojkovice, Dolní Tošanovice do areálu firmy Tosan v Horních 

Tošanovicích. Současně žádám o poskytnutí veškerých souvisejících rozhodnutí, usnesení a 

opatření (v anonymizované podobě), týkající se předmětné stavby, zejména bylo-li povinným 

subjektem rozhodováno o žádostech investora (žadatele) o prodloužení platnosti vydaného 

rozhodnutí o umístění stavby nebo o prodloužení platnosti vydaného rozhodnutí o stavebním 

povolení. Rozhodoval-li o předmětné stavbě i nadřízený správní orgán, žádám o poskytnutí i 

jeho rozhodnutí, usnesení a opatření (v anonymizované podobě), neboť s ohledem na 

konstantní soudní judikaturu platí, že řízení před správním orgánem prvního stupně tvoří 

s řízením před správním orgánem druhého stupně vždy jeden celek.  
 

Rozhodoval-li o předmětné stavbě jiný věcně a místně příslušný stavební úřad, žádám 

povinný subjekt o sdělení, který stavební úřad o věci rozhodoval.  
 

Požadované mi prosím sdělte v zákonné lhůtě do datové schránky. „ 
 

 

Obecní úřad Dobrá, stavební úřad, jako stavební úřad věcně příslušný podle ust. § 13 odst. 1 

písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, k Vaší žádosti ze dne 08.10.2021 poskytuje v souladu se zákonem 

o svobodném přístupu k informacím tuto informaci: 

 

 

 

     
 
 

  

OOBBEECCNNÍÍ  ÚÚŘŘAADD  DDOOBBRRÁÁ  
STAVEBNÍ ÚŘAD 

č. p. 230, 73951 Dobrá 
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Obecní úřad Dobrá, stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), obdržel dne 22.06.2018 

opatření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního 

řádu, ze dne 22.06.2018 pod čj. MSK 92478/2018, sp. zn. ÚPS/2442/2018/Sed, ve kterém je 

jako příslušný stavební úřad k provedení územního řízení a vydání územního rozhodnutí pro 

stavbu s označením „Horní Tošanovice, kabel VN 22kV“, která bude zasahovat do 

katastrálních území Nošovice, Vojkovice, Dobratice, Dolní Tošanovice a Horní Tošanovice 

(žadatel ENPRO Energo s.r.o., Rostislav Slušný, 28. října 568/147, 70200 Ostrava), stanoven 

Obecní úřad Hnojník, stavební úřad.  

 

Stavební úřad toto stanovení příslušného stavebního úřadu zasílá jako přílohu. 

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslava Frischtoková 

vedoucí stavebního úřadu 

 

 

 

Příloha 

Stanovení příslušného stavebního úřadu 

 

 

Obdrží (doručení do DS) 

Ing. Bc. Petr Stoklásek, č.p. 148, 73953 Horní Tošanovice 

 

 


