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- Rozdělovník - 

  
VYŘIZUJE: 

TEL.: 

MOB.: 

FAX: 

E-MAIL: 

 

Ing. Miloslav Boháč 

599 459 215 

722 975 337 

599 459 298 

mbohac@marianskehory.cz 

 

 

DATUM: 3. 8. 2022     

 

 

Sdělení k žádosti o sdělení informací dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím 

 

Dne 1. 8. 2022 obdržel odbor výstavby, Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Vaši žádost 

o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ohledně 

vydání všech rozhodnutí o odstranění stavby u právnických osob od 1. 2. 2022 doposud u těchto bodů:  

1. Rozhodnutí o odstranění stavby – kopii první stránky rozhodnutí.  

2. Sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být vydání 

rozhodnutí o odstranění stavby, zejména pak specifikace nemovitostí, kterých se projednávané odstranění 

týká. 

3. Sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu.  

 

Žádost byla zapsána a je vedena pod č.j.: MH 13310/2022/V/Bo. Vaše žádost nebyla ve smyslu tohoto 

zákona vyřízena kladně a to z důvodu: 

 

Dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se jedná 

o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovou povinnost 

zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí. 

 

Stavební úřad sdělil pouze informace dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, a to informace vztahující se k působnosti povinného subjektu jako jsou státní orgány, 

územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. 

 

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor výstavby, jako 

stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ust. § 139 

odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení) a článku 22 

písm. c) bodu 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 (Statut města Ostravy), ve znění 

pozdějších změn a doplňků dle § 4a č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v návaznosti 

na ustanovení § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, k výše uvedené 

žádosti sděluje následující: 

1.  Stavební úřad v období od 1. 2. 2022 až do 1. 8. 2022 vydal jedno rozhodnutí o odstranění stavby 

pro právnickou osobu.  

2. Stavební úřad v období od 1. 2. 2022 až do 1. 8. 2022 vede celkem jedenáct řízení o odstranění 

stavby. Jejich specifikaci stavební úřad bez předloženého souhlasu vlastníků nemůže sdělit 

dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
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3. Stavebnímu úřadu v období od 1. 2. 2022 až do 1. 8. 2022 byly podány dvě ohlášení odstranění 

stavby. Jejich specifikaci stavební úřad bez předloženého souhlasu vlastníků nemůže sdělit 

dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

 

Podáváme Vám tuto zprávu. 

 

 

 

„otisk razítka“ 

 

 

_____________________________ 

Ing. Miloslav Boháč 

vedoucí odboru výstavby 

 

Příloha: 

• Rozhodnutí č. 49/2022 – Nařízení o odstranění stavby.  

 

Rozdělovník: 

žadatel (DS, dodejky) 

• PB SCOM s.r.o., IDDS: yb4h36q 

sídlo: Radniční č.p. 28, 753 01 Hranice 1 

  

ostatní 

• Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor výstavby 


