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Zaslání požadovaných informací dle zákona č.123/1998 Sb., o právu na informace
o životním prostředí (dále&#39;jen „zákona o InfŽP“)

Městský úřad Židlochovice obdržel dne 25.1.2017 Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona
Č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Ian“),
týkající se záměru „Výstavba a rekonstrukce MVE Medlov“. Informace o správních řízeních ve

věcech životního prostředí se podle § 2 písm. a) bod 6 zákona o InfŽP poskytují v souladu se zákonem
o InfŽP.

Žadatel ve své žádosti žádá o poskytnutí následujících informací:

1. Jaká správní řízení ktomuto záměru byla u Vašeho úřadu zahájena, kdy se tak stalo a zašlete

nám kopii oznámení o každém zahájeném řízení.

2. Ke každému zahájenému řízení uved&#39;t
, jaké kroky Váš úřad učinil a jaký byl poslední úkon

Vašeho úřadu.

3. Jestliže bylo Vašim úřadem k záměru vydáno jakékoliv rozhodnutí, usnesení, závazné stanovisko

či koordinované závazné stanovisko, zašlete nám jeho kopii.

4. U každého rozhodnutí nám sdělte, zda již nabylo právní moci a pokud ano, kterého dne.

K Vaší žádosti sdělujeme následující:

K bodu 1)

U Městského úřadu Židlochovice, odboru územního plánování a stavební úřad (dále jen „stavební
úřad“) bylo dne 6.5.2014 zahájeno územní řízení ve věci stavby „Medlov - Jez, náhon, MVE (jez,
náhon a malá vodní elektrárna) Medlov č. p. 198. Písemnost „oznámení o zahájení řízení záměru“

nebyla rozeslána.

K bodu 2)

Žadatel byl stavebním úřadem vyzván kdoložení podkladů a řízení bylo přerušeno do konkrétního
termínu. Po uplynutí lhůty stavební úřad rízení zastavil, jelikož žadatel neodstranil vady žádosti. Vydání
usnesení o zastavení řízení bylo posledním úkonem stavebního úřadu.

K bodu 3)

Usnesení:

- Stavební úřad - usnesení o zastavení řízení č.j. OÚPSÚ/8247/2014-7 ze dne 8.12.2014 - viz příloha



Závazné stanovisko:

- Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí č.j. OZP/ 10607/2016-2 ze dne 21.6.2016 - viz

příloha

Komplexní m&#39;ádření Městského úřadu Židlochovice. odboru životního prostředí

č.j. OZP/14672/2013-2 ze dne 6.11.2013 - viz příloha
- č.j. OZP/13336/2014 ze dne 26.8.2014 - viz příloha

K bodu 4)

Usnesení o zastavení řízení č.j. OÚPSÚ/8247/2014-7 ze dne 8.12.2014 nabylo právní moci dne

30.12.2014
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