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

Žádost č. 28/2019 ze dne 18.6.2019
informace k povolení k užívání stavby Kynologického klubu v Karviné - Hranicích
Vyřizoval: Odbor organizační

TEXT ODPOVĚDI

Magistrát města Karviné obdržel dne 18.6.2019 Vaši Petici občanů, která se týká provozu
Kynologického klubu ČKS ZKO č. 016 Karviná – Hranice, IČO 449 37 946, konkrétně se jedná o
areál vedle ulice Nad Dubinou, v Karviná-Mizerově. Po přezkoumání obsahu petice bylo
zjištěno, že její součástí je, pod bodem 11), žádost o poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Tato žádost o poskytnutí informací byla předána příslušným odborům Magistrátu města
Karviná, a ty sdělují následující.
Odbor stavební a životního prostředí (dále také jen „OSŽP“) obdržel petici, jejíž část obsahuje
následující žádost: „Pokud tyto stavby jsou zkolaudované a je povoleno jejich užívání,
požadujeme na základě Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zaslat
informaci, kdy, kým a na základě čeho byly povoleny k užívání“, tato část spadá do kompetence
OSŽP, jako příslušného stavebního úřadu podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební úřad“). Místo areálu není v
podání blíže určeno, např. údaji z katastru nemovitostí apod., nejsou uvedeny konkrétně
stavby, kterých se žádost o informace týká, z toho důvodu stavební úřad posoudí žádost v
úplném rozsahu staveb ve výše uvedeném areálu. Podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d)
zákona o svobodném přístupu k informacím stavební úřad v souladu se žádostí poskytuje tyto
informace:
Stavby v areálu Kynologického klubu ČKS ZKO č. 016 Karviná – Hranice, vedle ul. Nad Dubinou,
v Karviné- Mizerově (kotce pro psy, klubovna, oplocení, elektrická přípojka) byly povoleny
stavebním úřadem stavebním povolením v srpnu 1984 a následně dodatečným povolením v
květnu 1992, kterým bylo zároveň povoleno užívání staveb na dobu dočasnou 5 let. V září roku
2011 vydal stavební úřad rozhodnutí, kterým prodloužil dobu trvání stavby klubovny, kotců
pro psy, elektrické přípojky a oplocení z doby dočasné na dobu trvalou. Rozhodnutí byla
vydána na základě žádostí Českého kynologického svazu, základní kynologické organizace –
016. Rozhodnutí jsou platná a nelze je již přezkoumat.
Dále k dotazu: „ Na základě jakého povolení, registrace či živnosti mají psy v kotcích i přes noc,
když se prezentují jako cvičiště“ se vyjádřil Odbor správní, oddělení živnostenské. Subjekt pod
IČO 44937946 není v Živnostenském rejstříku registrován. Jedná se o pobočný spolek Českého
kynologického svazu, z.s.
Pokud spolek vykonává činnost uvedenou v zapsaném účelu činnosti spolku, nemusí mít k této
činnosti živnostenské oprávnění.

