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Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím požaduji: 

 

 doložit veškeré písemnosti MMR ke vztahu k mým požadavkům o šetření podvodu  - rozhodnutí 

SÚ Čáslav ze dne 8. 11. 2013, č.j. SÚ 12 196/13 – sp. Zn.1317/13 

 

 jak bylo provedeno šetření. 

 

 doložit materiál k šetření ze strany MMR, č.j. MMR 14410/15 – 83 – 966 ze dne 17. 4. 2015  

a následující.  

 

 

 

Odpověď: 

 

K jednotlivým částem vaší žádosti uvádíme následující: 

 

Stavební úřad na základě žádosti o územní rozhodnutí ve věci stavby „RETAIL PARK Čáslav, ulice 

Jeníkovská“, kterou podala společností Festis Alfa spol. s r. o., svolal ústní jednání konané dne 15. 10. 

2013, při kterém mělo dle Vašeho tvrzení dojít ke „zfalšování“ protokolu.  

 

Stavební úřad rozhodnutím č. j. SU 12196/13, ze dne 8. 11. 2013, sp. zn. 1317/2013-Ob stavbu umístil. 

Proti tomuto rozhodnutí bylo následně podáno odvolání. Krajský úřad rozhodnutím 

č. j. 005258/2014/KUSK, ze dne 13. 1. 2014, sp. zn. SZ 190492/2013/KUSK REG/Bu, odvolání zamítl 

a uvedené rozhodnutí o umístění stavby potvrdil.  

 

Dne 17. 2. 2014 byla podána žádost o obnovu řízení. Krajský úřadu rozhodnutím  

č. j. 049296/2014/KUSK, ze dne 24. 3. 2014, sp. zn SZ 031737/2014/KUSK REG/Bu žádost  

o obnovu řízení zamítl. Proti tomuto rozhodnutí bylo dne 10. 4. 2014 podáno odvolání. 

  

Rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj č. j. MMR-15837/2014-83/1054, ze dne 17. 9. 2014 bylo 

odvolání zamítnuto a rozhodnutí o zamítnutí žádosti o obnovu řízení bylo potvrzeno. Následně byl podán 

podnět k přezkumu rozhodnutí krajského úřadu ze dne 24. 3. 2014. Sdělením Ministerstva pro místní 

rozvoj ze dne 15. 9. 2014, č. j. MMR-4123/2014-83/387 bylo oznámeno, že nebyly shledány důvody  

k zahájení přezkumného řízení. 

 

V odvolacím řízení i při prošetření Vašeho podnětu vycházelo Ministerstvo pro místní rozvoj  

ze správního spisu Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru stavebního řádu a územního 

plánování (dále jen „krajský úřad“) a Městského úřadu Čáslav, odboru výstavby a regionální rozvoje 

(dále jen „stavební úřad“), které ministerstvo nemá k dispozici. V příloze zasíláme kopii rozhodnutí  

č. j. MMR-15837/2014-83/1054, ze dne 17. 9. 2014, sdělení o nabytí právní moci tohoto rozhodnutí  

a kopii sdělení ministerstva č. j. MMR-4123/2014-83/387 ze dne 15. 9. 2014. 

 

 



 

 

 

K části žádosti, která se týká poskytnutí materiálů k šetření ministerstva, uvádíme následující: 

 

• č. j. MMR-14410/2015-83/966 – zasíláme kopii písemností věci se týkajících 

 

• č. j. MMR-22290/2014-83/2461 – žádost o správní spis a stanovisko k Vašemu podnětu  

k provedení přezkumného řízení ve věci rozhodnutí krajského úřadu č. j. 075134/2014/KUSK,  

ze dne 26. 5. 2014 – sdělením Krajského úřadu Středočeského kraje č. j. 137873/2014/KUSK-DOP/Lac 

ze dne 27. 10. 2014 bylo Ministerstvo pro místní rozvoj vyrozuměno, že správní spis nelze zaslat, neboť 

předmětné rozhodnutí vydal Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, jehož nadřízeným 

správním orgánem je Ministerstvo dopravy. Obě tyto písemnosti zasíláme v kopii 

 

• č. j. MMR-25699/2014-83/2460 – žádost o správní spis a stanovisko k Vašemu podnětu  

k provedení přezkumného řízení ve věci rozhodnutí krajského úřadu č. j. 036836/2014/KUSK,  

ze dne 11. 4. 2014 – sdělením krajského úřadu č. j. 141822/2014/KUSK ze dne 29. 9. 2014 bylo 

ministerstvo vyrozuměno, že správní spis nelze zaslat, neboť byl správní spis zaslán Krajskému soudu 

v Praze, u kterého byla žadatelem proti předmětnému rozhodnutí krajského úřadu podána správní 

žaloba přijata pod sp. zn. 47 A 6/2014-12. Také tyto písemnosti zasíláme v kopii. 

 

4. Rozhodnutí ministerstva č. j. MMR-15837/2014-83/1054 ze dne 17. 9. 2014 o odvolání žadatele 

proti rozhodnutí krajského úřadu č. j. 049296/2014/KUSK ze dne 24. 3. 2014 – Ministerstvo pro místní 

rozvoj vycházelo ze správního spisu krajského úřadu, který již ministerstvo nemá k dispozici. 

 


