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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. 04/2021 
Č .j.: MJ/04267/2021 
 
Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 
 
Dne 25.01.2021 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: 

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o vyjádření zda 
Stavební úřad v Jeseníku, Obor stavebního úřadu vydal za dobu existence památkové zóny Zlaté Hory (tedy 
od 10.9.1992 dosud) rozhodnutí dotýkající se nemovitosti na adrese Polská 53, zapsané v KN v katastrálním 
území Zlaté Hory v Jeseníkách jako bytový dům, na pozemku parcelní číslo 64, který je v mém vlastnictví. 
Dále Vás žádám o zpřístupnění seznamu těchto rozhodnutí a vyčíslení nákladů, které bude Váš úřad 
požadovat uhradit, pokud bych chtěla jednotlivé rozhodnutí zpřístupnit v plném znění. 
 
 
K žádosti o informace bylo sděleno: 
 

Městský úřad Jeseník, Odbor stavebního úřadu a územního plánování, jako místně a věcně příslušný 
orgán státní památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona o státní památkové péči"), eviduje k objektu domu na ulici 
Polská č. p. 53, Žlaté Hory pouze jedno rozhodnutí – závazné stanovisko ve věci „Udržovací práce na 
domě Polská č. p. 53, Žlaté Hory, parc. č. 64 v katastrálním území Žlaté Hory v Jeseníkách, který se 
nachází na území Městské památkové zóny - Městská památková zóna Žlaté Hory, rejstříkové číslo 
2205“, vydané dne 15.06.2010, pod č.j. MJ/25376/2010/06/OSMI/Kor. Dokument zasíláme v příloze. 

Žádné jiné dříve vydané závazné stanovisko orgánu památkové péče k výše uvedené nemovitosti nebylo 
dohledáno.  

 
 
Ža poskytnuté informace Vám neúčtujeme žádné poplatky. 
 
Příloha: 
Rozhodnutí – závazné stanovisko ze dne 15.06.2010, č.j. MJ/25376/2010/06/OSMI/Kor 
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