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756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Sdělení -  poskytnutí informace

Dne 10. 6. 2020 byla Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm (dále také jako „povinný subjekt“) 

doručena prostřednictvím datové schránky Vaše žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž 

předmětem je žádost o poskytnutí podkladů a informací k žádosti podané odboru správy majetku 

týkající se stavebního záměru „Výstavba dvou sjezdů do objektu M7“, požadované dokumeny: 

Žádost včetně kompletních příloh (projektová dokumentace) (dále jen „Žádost“).

Vzhledem ke skutečnosti, že byly požadovány informace související s třetí osobou, konkrétně 

společností ON SEMICONDUCTOR, s.r.o. umožnil povinný subjekt této společnosti, jakožto 

dotčené osobě v souladu s § 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení s § 4 odst. 3 a 4 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřit se k podané Žádosti 

včetně osoby žadatele, zejména ke skutečnosti, zda s poskytnutím informací souhlasí či nikoli.

S ohledem na fakt, že povinný subjekt obdržel dne 16. 6. 2020 souhlas dotčené osoby 

s poskytnutím informací, poskytuje Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 

požadované informace, konkrétně:

Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu nad pozemkem města ze dne 29. 5. 2020 

včetně příloh, které tvoří:

- C1 Koordinační situační výkres

- C2 Celkový situační výkres

- Plná moc pro společnost EP Rožnov, a.s. ze dne 29. 5. 2020
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Pověření zaměstnance ze dne 29. 5. 2020

- Rozhodnutí Odboru dopravy Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm ze dne 2. 1. 2014 o 

připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci

Vzhledem ke skutečnosti, že poskytovaný dokument „Pověření zaměstnance ze dne 29. 5. 2020“ 

obsahuje informaci, na níž se vztahuje omezení předpokládané zákonem č. 106/1999 Sb., byla 

tato informace v souladu s § 12 zákona č. 106/1999 Sb. z poskytnutí vyloučena, přičemž o jejím 

vyloučení bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti dle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 

Sb., které je Vám v souladu s právními předpisy zasíláno do datové schránky.

Požadované informace Vám s ohledem na Váš požadavek obsažený v Žádosti zasíláme ve formě 

kopií prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

i

Ing. Michaela Hanzl 

vedoucí odboru správy majetku
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