Zveřejnění poskytnutých informací dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost č. 04/2019 ze dne 15.1.2019
informace ohledně vyvlastňovacích řízení
Vyřizoval: Odbor stavební a životního prostředí
TEXT ODPOVĚDI
Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, obdržel dne 15.01.2019 Vaši
žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím, které,
jak uvádíte, využijete pro výzkum v rámci své diplomové práce.
Zajímá Vás, kolik bylo naším úřadem v době od 01.01.2014 do 31.12.2018 zahájeno
vyvlastňovacích řízení a kolik bylo vydáno rozhodnutí o vyvlastnění na základě těchto
vyvlastňovacích titulů, citace:
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)“, zákon č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči
2. „Vyvlastnění za účelem využívání nebo ochrany přírodního léčivého zdroje a zdroje
přírodních minerálních vod (dle ustanovení § 33 odst. 2 písm. b) lázeňského zákona)“, zákon
č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon
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 ust.
§ 170 odst. 1 písm. a, b stavebního zákona)“, zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon a zákon č.
183/2006 Sb, stavební zákon
4. „Vyvlastnění za účelem výstavby čističek odpadních vod § 170 odst. 1 písm. a stavebního
zákona“
5. „Vyvlastnění za účelem realizace veřejně prospěšných opatření spočívajících ve zřizování
územních systémů ekologické stability (§ 170 odst. 1 písm. b stavebního zákona)“
6. „Vyvlastnění za účelem asanace území (§ 170 odst. 1 písm. d stavebního zákona)“
Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako vyvlastňovací úřad věcně
příslušný podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona o vyvlastnění a místně příslušný podle § 16 odst.
1 zákona č. 184/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k Vaší žádosti sděluje, že ve Vámi
uvedeném období nebylo zahájeno žádné vyvlastňovací řízení a nebylo vydáno žádné
rozhodnutí o vyvlastnění z hlediska výše citovaných zákonů. Pro právní jistotu vyvlastňovací
úřad doplnil k jednotlivým zákonům jejich čísla dle sbírky zákonů.
Vzhledem k tomu, že jste neuvedla konkrétní číslo zákonného předpisu, vyvlastňovací úřad
má za to, že se jedná o zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů a poskytl Vám požadované informace v souladu s ustanovením § 15 odst.
5 písm. d) tohoto zákona ve stanovené lhůtě.

