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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. 26/2020 
Č .j.: MJ/58863/2020 
 
 
Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 
 
Dne 16.10.2020 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: 
 
Žádáme Vás v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí níže 
specifikovaných, které má Vaše obec k dispozici. 
Žádáme o následující informace (dokumenty): 
 

1) Vydává Vaše obec (obecní úřad, stavební úřad) rozhodnutí o odstranění stavby? 

2) V případě kladné odpovědi na výše uvedený dotaz žádáme o poskytnutí kopií rozhodnutí o odstranění 
stavby vydaných podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona od 31. 1. 2020 doposud. 

3) Sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být vydání 
rozhodnutí o odstranění stavby, zejména pak údaje o nemovitostech, kterých se projednávané 
odstranění týká. 

4) Sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu. 
 
 
 K žádosti o informace bylo sděleno: 
 
Dle podkladů Městského úřadu Jeseník, Odboru stavebního úřadu a územního plánování, jako 
příslušného stavebního úřadu, sdělujeme následující informace: 

Ad 1)  Městský úřad Jeseník, Odbor stavebního úřadu a územního plánování, jako příslušný obecný 
stavební úřad podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) a d) zákona 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební 
zákon"), vydává rozhodnutí o odstranění stavby v souladu se stavebním zákonem. 

Ad 2)  Dne 12.6.2020 byla Vaší společnosti Městským úřadem Jeseník, Odborem stavebního úřadu 
a územního plánování, jako příslušným obecným stavebním úřadem zaslána kopie jednoho 
rozhodnutí o odstranění stavby formou poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím. V době od 12.06.2020 do dnešního dne nebylo Městským 
úřadem Jeseník, Odborem stavebního úřadu a územního plánování, jako příslušným obecným 
stavebním úřadem vydáno žádné rozhodnutí odstranění stavby dle ustanovení § 128 odst. 4 
stavebního zákona ani dle ustanovení § 129 stavebního zákona. 
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Ad 3)  V současné době stavební úřad eviduje dvě řízení o odstranění stavby dle § 128 odst. 4 
stavebního zákona –  

- most přes řeku Kunětičku na pozemku parc. č. 441/2, 443/1, 1397/19, 1397/20, 1479/9, 
1558/19, 1479/11 v katastrálním území Supíkovice 

- RD č.p. 246, Lipová-lázně na pozemku parc. č. 223 v k.ú. Dolní Lipová 

Ad 4)  V současné době stavební úřad neeviduje žádné podání týkající se ohlášení odstranění stavby, 
které by nebylo ukončeno. 

 
 
 
Za poskytnuté informace Vám neúčtujeme žádné poplatky. 
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