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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. 16/2021 
Č .j.: MJ/29777/2021 
 
Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 
 
Dne 31.05.2021 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: 
Žádost o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím týkající se nemovitosti 
Kobylá nad Vidnavkou č. ……., obec Kobylá nad Vidnavkou a to: 
 
- z jakých let jsou ve spisu vedeném k této nemovitosti u Vašeho úřadu dokumenty 
Dle sdělení č. j. MJ/27001/2021/SÚ/KJ nejsou ve spisu dokumenty z let 2014 až 2021, proto si 
dovoluji požádat o poskytnutí výše uvedené informace. 
 
Odpověď zaslat do datové schránky. 
 
K žádosti o informace bylo sděleno: 

Městský úřad Jeseník, Odbor stavebního úřadu a územního plánování, jako úřad územního plánování 
příslušný podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") neeviduje žádnou výše požadovanou 
informaci. 

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 „zákon o státní památkové péči“) neeviduje žádnou výše 
požadovanou informaci. 

Městský úřad Jeseník, Odbor stavebního úřadu a územního plánování, jako stavební úřad příslušný 
podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, nespadá obec Kobylá nad Vidnavkou do jeho působnosti, ale do 
působnosti Městského úřadu Javorník, odbor výstavby a ŽP, jako stavební úřad příslušný podle 
§ 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
Za poskytnuté informace Vám neúčtujeme žádné poplatky. 
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