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ÚÝ tvar tajemnííka

ŽĚ aídost  o  poskytnutíí  informace  dle  zaíkona  cč.  106/1999  Sb.,  o  svobodneím  prčíístupu
k informacíím č. 18/2018
ČĚ .j.: MJ/36013/2018

Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací:

Dne  03.07.2018  obdrzčel  Mečstskyí  uí rčad  Jeseníík,  Odbor  stavebníího  uí rčadu  a  uí zemníího  plaínovaíníí  zčaídost
o poskytnutíí  informace v souladu se zaíkonem cč.  106/1999 Sb.,  o svobodneím prčíístupu k informacíím, ve
znečníí pozdeč jsč íích prčedpisuů  (daí le jen „zaíkon o informacíích“).

Žádost o sdělení: 

Obsah žádosti/dotazu:

Žádost o informaci, zda-li od r. 1992 k dnešnímu dni bylo vydáno stavebním úřadem Města Jeseník stavební
povolení  nebo  kolaudační  rozhodnutí  pro  stavební  úpravy  stavebního  objektu  dle  údajů  RUIAN  čp.  585
v Jeseníku – stavba pro výrobu a skladování na parc. č. 1140/2 k.ú. Jeseník nebo zda bylo podáno ohlášení
stavebních úprav uvedeného objektu a v jakém rozsahu.

K žádosti bylo sděleno:

Ve  spisovneč  Mečstskeího  uí rčadu  Jeseníík,  Odboru  stavebníího  uí rčadu  a  uí zemníího  plaínovaíníí,  jako
prčííslusčneího stavebníího uí rčadu, jsme nedohledali zčaídneí  informace o vydanyích opatrčeníích stavebníího
uí rčadu k objektu cč.p. 585 v Jesenííku na pozemku parc.cč.  1140/2 v k.uí .  Jeseníík (tj.  stavebníí povoleníí,
kolaudacčníí rozhodnutíí, kolaudacčníí souhlas, ohlaí sčeníí stavby apod.), ktereí  by se tyíkaly stavebníích uí prav
objektu a byly vydaíny v dobeč  od r. 1992 do soucčasnosti.

Dne 27.05.2005 bylo MečÚÝ  Jeseníík, jako prčííslusčnyím stavebníím uí rčadem vydaí no vyjaídrčeníí podle § 104
zaíkona  cč.  50/1976  Sb.,  o  uí zemníím  plaínovaíníí  a  stavebníím  rčaídu,  na  stavbu  „Prčíístavba  oceloveího
prčíístrčesčku k objektu cč.  pop. 585 v Jesenííku“ na cčaí sti pozemku parc. cč.  1140/2 v k.uí .  Jeseníík. Stavba
prčíístrčesčku byla svyím stavebneč  technickyím stavem a dispozicčníím usporčaídaíníím vybavena k uzč íívaíníí jako
stavba pro skladovaíníí.  Toto vyjaídrčeníí  nahrazovalo dle tehdy platnyích  prčedpisuů  chybeč jíícíí  doklady ke
stavbeč .
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