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VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / TELEFON V OLOMOUCI DNE 
-- / 4. července 2022 MO-INF0032/22-2/Kev 

DUCR-41622/22/Kev 
Keclíková Eva Bc. / +420 972 
741 315 (linka 218) 

7. července 2022 

Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů - stanovisko ke kolaudaci stavby "CPA Delfín - patrové 

parkoviště" 

Drážní úřad, jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 4. července 2022 Vaši žádost o poskytnutí 

informace, doslovná citace: 

„Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o následující 

informace. 

1. Stanovisko Drážního úřadu, Územního odboru Olomouc, ze dne 27.05.2022 pod č.j. 

DUCR-32030/22/Kev 

2. Kdy, který den bylo o výše uvedené stanovisko požádáno, kdy bylo ze strany DÚČR žadateli 

odesláno, požaduji včetně kopie doručenky z datové schránky 

3. Také požaduji informaci jestli žadatel poskytl DÚČR informaci o vážném porušení 

stavebních postupů při betonáži jednoho z pater, konkrétně o obrácené dilatační spáře. 

Pokud informaci poskytl, kdy který konkrétní den a čas a jak byla tato informace DÚČR 

poskytnuta.“ 

Na základě posouzení žádosti Drážní úřad poskytuje (zasílá) k podané žádosti tuto informaci: 

k bodu 1. Kopii závazného stanoviska pro účely kolaudace stavby č.j.: DUCR-32030/22/Kev  

ze dne 27. května 2022 zasíláme v příloze č. 1. 

k bodu 2. Žádost o vydání závazného stanoviska obdržel Drážní úřad dne 26. května 2022. 

Závazné stanovisko bylo žadateli zasláno dne 30.05.2022, prostřednictvím datové 

schránky. Doručenku datové zprávy s informacemi o dodání a doručení zasíláme 

v příloze č. 2. 

k bodu 3. Součástí žádosti o vydání závazného stanoviska bylo prohlášení zhotovitele stavby  

o provedení stavby v souladu se stavebním povolením, ověřenou projektovou 

dokumentací a splnění obecných požadavků na výstavbu a dalších požadavků 

stanovených platnými právními a technickými předpisy. Součástí prohlášení nebyly 

informace o porušení stavebních postupů při provádění stavby. 

 

 z p. Ing. Jitka Kotásková  

 za ředitele Drážního úřadu 

Přílohy: 

- příloha č. 1 – kopie závazného stanoviska č.j.: DUCR-32030/22/Kev ze dne 27. května 2022 

- příloha č. 2 – doručenka datové zprávy 


