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

k informacím č. 25/2016 

Č.j.:  MJ/59155/2016  
    

Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 

 

Dne 27.10.2016 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: 

 

1. Kdy, kým a jakým podáním bylo zahájeno řízení o povolení odstranění stavby bez č.p. a č.e., 

jiná stavba, na pozemku parc. č. 387, k.ú. Ostružná? 

2. Kdo všechno byl účastníkem tohoto řízení? Jaké mělo toto řízení spisovou značku? 

3. Kdy, a jaké bylo v tomto řízení vydáno rozhodnutí o povolení odstranění stavby? Kdy toto 

rozhodnutí nabylo právní moci? 

 

K uvedeným dotazům bylo dále požádáno o zaslání elektronických kopií  

• Návrh na zahájení příslušného řízení, nebo ohlášení, včetně všech příloh 

• Všechna rozhodnutí vydaná příslušným úřadem v příslušném řízení 

 

Poskytnuté informace: 

1. Dne 21.7.2016 Městský úřad Jeseník, Odbor stavebního úřadu a územního plánování, jako 

příslušný stavební úřad, obdržel podání ve věci Ohlášení odstranění stavby hospodářského 

objektu – příslušenství rodinného domu č.p. 42 v Ostružné (viz příloha 1). Podání bylo učiněno 

vlastníkem stavby – Miloslavou Ottovou. Stavební úřad rozhodl usnesením, že ohlašovaný záměr 

projedná v řízení (viz příloha 2). 

2. Spisová značka řízení – MJ/38311/2016, účastníci řízení jsou zřejmí z rozhodnutí odstranění 

stavby (viz příloha 3). 

3. Rozhodnutí o odstranění stavby Hospodářský objekt u rodinného domu Ostružná č.p. 42 na 

pozemku st.p. 387 v k.ú. Ostružná bylo vydáno dne 12.9.2016, právní moci nabylo dne 

30.9.2016.  

 

 

 

 

Odbor stavebního úřadu a územního plánování  

Městský úřad Jeseník, Město Jeseník 

ul. Tovární 1287 

79001 Jeseník 
 

Přílohy: 

Příloha 1 - Ohlášení odstranění 

Příloha 2 - Usnesení o projednání v řízení 

Příloha 3 - Rozhodnutí odstranění stavby 
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