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Ž a dost o poskytnutí  informace dle za kona c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m 
č. 03/2020 
Č .j.: MJ/01862/2020 
 
Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 
 
Dne 10.01.2020 obdrz el Me stsky  u r ad Jesení k Odbor stavební ho u r adu a u zemní ho pla nova ní  z a dost 
o poskytnutí  informace v souladu se za konem c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m, ve 
zne ní  pozde js í ch pr edpisu  (da le jen „za kon o informací ch“). 
 
Žádost o sdělení: 
poskytnutí následujících informací souvisejících s odpojováním staveb od systému centrálního zásobování 
teplem na území města Jeseníku, popřípadě s rozhodováním posuzujícím důvody nepřipojení nových staveb 
k tomuto systému: 
 
I. V kolika případech došlo k vydání pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s provedením 
ohlášeného stavebního záměru, v rámci kterých se posuzovalo anebo rozhodovalo o odpojení od soustavy 
centrálního zásobování teplem a/nebo umístění jiného zdroje tepla, a to za roky 2017, 2018 a 2019 
(s uvedením těchto informací za každý rok samostatně). 
 
II. V kolika případech došlo k pravomocnému zamítnutí návrhu na vydání stavebního povolení, v rámci 
kterých se posuzovalo anebo rozhodovalo o odpojení od soustavy centrálního zásobování teplem a/nebo 
umístění jiného zdroje tepla, a to za roky 2017, 2018 a 2019 (s uvedením těchto informací za každý rok 
samostatně). 
 
 
Žadatel dále na základě Zákona žádá Povinný subjekt o poskytnutí následujících dokumentů: 
 
I. kopie deseti (10) posledních (z hlediska data jejich vydání) pravomocných stavebních povolení nebo 
souhlasů s provedením ohlášeného stavebního záměru, v rámci kterých se posuzovalo anebo rozhodovalo 
o odpojení od soustavy centrálního zásobování teplem a/nebo umístění jiného zdroje tepla, přičemž žádné 
z těchto rozhodnutí/souhlasů by nemělo být starší než 3 roky. V případě, že proti rozhodnutí ve věci samé 
bylo podáno odvolání, prosíme taktéž o zaslání rozhodnutí odvolacího správního orgánu; a 
 
II. kopie deseti (10) posledních (z hlediska data jejich vydání) pravomocných zamítnutí návrhu na vydání 
stavebního povolení, v rámci kterých se posuzovalo anebo rozhodovalo o odpojení od soustavy centrálního 
zásobování teplem a/nebo umístění jiného zdroje tepla, přičemž žádné z těchto rozhodnutí/souhlasů by 
nemělo být starší než 3 roky. V případě, že proti rozhodnutí ve věci samé bylo podáno odvolání, prosíme 
taktéž o zaslání rozhodnutí odvolacího správního orgánu. 
 
 
Požadované dokumenty a informace prosím zašlete v zákonem stanovené lhůtě 15 dnů ode dne přijetí této 
žádosti do datové schránky Žadatele. 
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K žádosti o informace bylo sděleno: 
 
Městský úřad Jeseník, Odbor stavebního úřadu a územního plánování, jako povinný subjekt, obdržel dne 
10.01.2020 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 
 

Poskytnuté informace: 
 
Dle podkladů Městského úřadu Jeseník, Odboru stavebního úřadu a územního plánování, jako 
příslušného stavebního úřadu, sdělujeme následující informace: 
 
Ad I. - rok 2017 - nabyla právní moci 2 vydaná rozhodnutí 

- rok 2018 - nabylo právní moci 1 vydané rozhodnutí 
- rok 2019 - nabylo právní moci 1 vydané rozhodnutí 

 
Ad II.  - rok 2017 - zamítnuto - 0 

- rok 2018 - zamítnuto - 0 
- rok 2019 - zamítnuto - 0 

 
Ad III. V příloze zasíláme 4 rozhodnutí stavebního úřadu (stavební povolení) s vyznačením 

nabytí právní moci včetně potvrzujících odvolacích rozhodnutí krajského úřadu 
 
Ad IV.  Nebylo vydáno žádné zamítnutí rozhodnutí 
 
 
 
 
 
Přílohy – (dle textu) 
 

 SP_2017_1 
 SP_2017_2 
 SP_2018 
 SP_2019 
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