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Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím č. 19/2016 

Č.j.:  MJ/41642/2016  
    

Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 

 

Dne 10.08.2016 obdržel Městský úřad Jeseník, Odbor stavebního úřadu a územního plánování 

žádost o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“).  

 

 

Žádost o informace ve věci: 

 

I. / Tímto žádáme o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím po povinném subjektu, kterým je Městský úřad Jeseník, Odbor stavebního úřadu a 

územního plánování (dále jen „stavební úřad"). Požadované informace se týkají aplikační 

praxe stavebního úřadu stran § 111 odst. 1 písm. c) z. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona 

(dále jen ,.SZ") a průběhu řízení vedeného u stavebního úřadu pod sp. zn. MJ/05520/2016. 

II. / Dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádáme laskavě o 

odpověď na následující otázky: 

1) Jaká je aplikační praxe stavebního úřadu stran § 111 odst. 1 písm. c) SZ? Jakým z 

následujících způsobů vykládá stavební úřad zákonný požadavek dle § 111 odst. 1 písm. c) 

SZ, aby bylo zajištěno včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení 

potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem? 

a. je dostačující, že se třetí subjekt smluvně zaváže, že zajistí realizaci technického, 

popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného 

zvláštním právním předpisem (např. ČEZ Distribuce, a.s. se zaváže, že provede 

potřebnou elektrickou přípojku); 

b. musí být vždy vydáno povolení k realizaci technického, popřípadě jiného vybavení 

potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem; 

c. technické, popřípadě jiné vybavení potřebné k řádnému užívání stavby vyžadované 

zvláštním právním předpisem musí být skutečně již realizováno; 

d. stavební úřad vykládá § 111 odst. 1 písm. c) SZ jiným způsobem. Jakým? 

2) Vydal za účinnosti SZ stavební úřad stavební povolení na stavbu, která měla ve smyslu § 

111 odst. 1 písm. c) SZ zajištěno pouze smluvně včasné vybudování technického, 

popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním 

právním předpisem? (tzn. technické vybavení/jiné vybavení ještě nebylo realizováno, ani 

nebylo vydáno povolení pro realizaci technického/jiného vybavení, přičemž však byla 

uzavřena smlouva o tom, že třetí subjekt vybudování technického/jiného vybavení včas 

zajistí). 
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3) Pokud stavební úřad již vydal za účinnosti SZ stavební povolení na stavbu, která měla ve 

smyslu § 111 odst. 1 písm. c) SZ zajištěno pouze smluvně včasné vybudování technického, 

popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním 

právním předpisem, žádáme laskavě o zaslání některého z takových rozhodnutí (v 

anonymizované podobě). 

4) Byla některým z nadřízených správních orgánů stavebnímu úřadu vydána metodika (jiný 

akt) týkající se aplikace a/nebo interpretace § 111 odst. 1 písm. c) SZ? 

5) Pokud byla některým z nadřízených správních orgánů stavebnímu úřadu vydána metodika 

(jiný akt) týkající se aplikace a/nebo interpretace § 111 odst. 1 písm. c) SZ žádáme o její 

zaslání. 

6) Bylo proti usnesení stavebního úřadu č. j. MJ/24986/2016/OSUUP/Pa v řízení vedeném 

pod sp. zn. MJ/05520/2016 podáno odvolání? 

7) Pokud bylo proti usnesení stavebního úřadu č. j. MJ/24986/2016/OSUUP/Pa, v řízení 

vedeném pod sp. zn. MJ/05520/2016 podáno odvolání, žádáme o zaslání jeho znění (v 

anonymizované podobě). 

8) Pokud bylo proti usnesení stavebního úřadu č. j. MJ/24986/2016/OSUUP/Pa, v řízení 

vedeném pod sp. zn. MJ/05520/2016 podáno odvolání, žádáme o sdělení, zda o podaném 

odvolání již bylo rozhodnuto. 

9) Pokud bylo proti usnesení stavebního úřadu č. j. MJ/24986/2016/OSUUP/Pa, v řízení 

vedeném pod sp. zn. MJ/05520/2016 podáno odvolání, a o tomto odvolání již bylo 

rozhodnuto, žádáme o zaslání rozhodnutí o odvolání (v anonymizované podobě)“ 

 

Poskytnuté informace: 

 

k bodu II. 1) 

- dle § 111 odst. 1 písm. c) stavebního zákona stavební úřad přezkoumá podanou žádost 

a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověří 

zejména, zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě 

jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním 

právním předpisem. Dle ustanovení § 23 odst. vyhl.č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území se stavby podle druhu a potřeby  umisťují tak, aby 

bylo umožněno jejich napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace 

a aby jejich umístění na pozemku umožňovalo mimo ochranná pásma rozvodu 

energetických vedení přístup požární techniky a provedení jejího zásahu. V § 34 

vyhl.č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby jsou obsaženy požadavky 

na připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní rozvody 

sítí elektronických komunikací s odkazem na normové hodnoty. Stavebník musí 

v rámci předložených podkladů prokázat, že stavbu lze povolit a že tato stavba bude 

po svém dokončení schopna řádného užívání stavby. Zjištění skutečnosti, že nejsou 

naplněny zákonné požadavky, pak brání vydání požadovaného stavebního 

povolení.    
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k bodu II. 2) ano, vydal 

k bodu II. 3) přiloženo v kopii k tomuto sdělení 

k bodu II. 4) metodika vydána nebyla. Jiný akt týkající se aplikace nebo interpretace § 111 

odst. 1 písm. c) stavebního zákona – vydané rozhodnutí odvolacího orgánu – Krajského úřadu 

Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje sp. zn. 

KÚOK/16731/2016/OSR/7099 č.j. KUOK 30323/2016  

k bodu II. 5) přiloženo v kopii k tomuto sdělení 

k bodu II. 6) nebylo podáno odvolání 

k bodu II. 7) bezpředmětné  

k bodu II. 8) bezpředmětné 

k bodu II. 9) bezpředmětné 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

- rozhodnutí sp.zn. MJ/29652/2016 

- rozhodnutí sp. zn.KÚOK/16731/2016/OSR/7099 
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