file_0.jpg


file_1.jpg

2
file_2.jpg


file_3.jpg

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.czfile_4.jpg



Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle 
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K Vaší žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne 
6. března 2022, evidovanou pod č.j., prostřednictvím které jste vznesla následující dotazy v souvislosti s odvolacím řízením ve věci rozhodnutí MÚ Šumperk, o dodatečném povolení stavby pod názvem „Papírenský stroj PS6 – SO 04 sklad papíru“:
▪ Soupis dokumentů, které Vám byly doručeny v papírové i elektronické podobě s žádostí od KÚ Olomouckého kraje;
▪ Soupis dokumentů, které Vám byly doručeny v papírové i elektronické podobě od dalších subjektů v rámci řízení uvedeného výše;
▪ Soupis dokumentů, které si Váš úřad vyžádal pro dané řízení od KÚ Olomouckého kraje v papírové i elektronické podobě;
▪ Soupis dokumentů, s kterými se pověřená osoba Vašeho úřadu přímo seznámila na KÚ Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje, a to v papírové i elektronické podobě.
uvádíme následující:

Soupis dokumentů, které nám byly doručeny v papírové i elektronické podobě s žádostí od KÚ Olomouckého kraje:

1.Žádost o posouzení stanoviska, ze dne 4. 10. 2021, KÚ Olomouckého kraje.
2.Závazné stanovisko, č. j. ze dne 20. 5. 2021, KHS Olomouckého kraje.
3.Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby, č. j. ze dne 16. 7. 2021, MěÚ Šumperk.
4.Odvolání ze dne 11. 8. 2021.:
5.Žádost o posouzení stanoviska, č. j. ze dne 4. 10. 2021, KÚ Olomouckého kraje.
6.Odvolání ze dne 20. 8. 2021.
7.Vyjádření žadatele k podaným odvoláním ze dne 6. 9. 2021, 
8.Předání spisu se stanoviskem, č. j. MUSP ze dne 23. 9. 2021, MěÚ Šumperk.
9.C1. situační výkresy širších vztahů, spol..
10.C3. Koordinační situační výkres, spol.. 
Vše v elektronické podobě 

Soupis dokumentů, které nám byly doručeny v papírové i elektronické podobě od dalších subjektů v rámci řízení uvedeného výše:

1.Závazné stanovisko, č. j., KHS Olomouckého kraje.
2.Stanovisko, č. j. ze dne 18. 6. 2015, KHS Olomouckého kraje.
3.Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, č. j. ze dne 30. 11. 2015, MŽP, OVSS VIII.
4.Vyjádření, č. j. ze dne 13. 4. 2015, KHS Olomouckého kraje. 
5.Rozhodnutí, č. j. ze dne 10. 6. 2015, KÚ Olomouckého kraje.
6.Protokol o autorizovaném měření hluku, č..
7.Protokol o autorizovaném měření hluku, č..
8.Závazné stanovisko, č. j. ze dne 20. 5. 2021.
9.Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby, č. j. ze dne 16. 7. 2021, MěÚ Šumperk. 
10.Vyjádření, č. j. ze dne 14. 12. 2021, KHS Olomouckého kraje.
11.Závazné stanovisko, č. j. ze dne 20. 5. 2021, KHS Olomouckého kraje. 
12.Závazné stanovisko, č. j. ze dne 1. 4. 2021, KHS Olomouckého kraje. 
13.Závazné stanovisko, č. j. ze dne 2. 9. 2020, KHS Olomouckého kraje. 
14.Vyjádření, č. j. ze dne 14. 12. 2021, KHS Olomouckého kraje.

Soupis dokumentů, které si Váš úřad vyžádal pro dané řízení od KÚ Olomouckého kraje v papírové i elektronické podobě:
Ministerstvo zdravotnictví doplňující dokumenty po KÚ Olomouckého kraje nepožadovalo. Sp. dokumentace byla zaslána prostřednictvím DS v elektronické podobě, dokumenty jsou identifikovány shora.

Soupis dokumentů, s kterými se pověřená osoba Vašeho úřadu přímo seznámila na KÚ Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje, a to v papírové i elektronické podobě:
Fyzické seznámení se sp. dokumentací přímo na KÚ Olomouckého kraje neproběhlo. Sp. dokumentace byla zaslána prostřednictvím DS v elektronické podobě, dokumenty jsou identifikovány shora.


S pozdravem




Mgr. Daniela Kobilková
ředitelka odboru Kancelář ministra
podepsáno elektronicky




