
Městský úřad Nýrsko
Stavební úřad
Náměstí122
340 22 Nýrsko
gwdbhd9

V Hranicích dne 27.9.2022

Žadatel:

Žádost o |)oskVŕnutÍ informace µodle zák. č, 106/1999 Sb.

Váženi,

v souladu s přls|ušnýn)i ustanovenlmizákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,informačnlzákon"), si vás dovolujeme požádat o poskytnuti
níže specifikovaných informaci, které má Vaše obec k dispozici.

Žádáme o následujíc' informace (dokumenty):

l) Vydává Vaše obec (obecní úřad, stavební úřad) rozhodnutí o odstraněnístavby?

2) Vpř/padě kladné odpovědi na výše uvedený dotaz žádáme o poskytnuti kopie prvn/stránky
rozhodnuti o odstraněni stavby vydaných podle § 128 odst, 4 a § 129 stavebního zákona od
1. 2. 2022 doposud.

3) Sdělení informací o prob/haj/clch ř/zen/ch o odstraněni stavby, jejichž výsledkem má být
vydáni rozhodnutí o odstraněni stavby, zejména pak údaje o nemovitostech, kterých se
projednávané odstranění týká.

4) sdě/en/ informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu,

Naše společnost si je vědoma omezeni daných informačním zákonem, tedy skutečnosti, Že některé
informace povinný subjekt není oprávněn poskytnout. V této souvislosti jsme přesvědčeni, že ust, § 7
až 11informačního zákona defimjIcí údaje, které nelze poskytovat (citlivé údaje, ochrana obchodního
tajemství a podobně) nejsou v rozporu s našlžádostI,

Ve světle výše uvedeného máme za to, že v tomto případě lze požadované informace (dokumenty)
bez dalšího poskytnout, neboť zde nejsou naplněny zákonné předpoklady pro nevyhověnitéto žádosti.

Samozřejmě je nám známa povinnost nést
technických nosičů dat a s odesláním informaci
zákona,

S poděkováním a pozdravem

náklady spojené s poňzením kopii, opatřením
žadateli ve sniyslu ust, § 17 odst, 1 informačního



Městský úřad Nýrsko
Stavební úřad a Odbor životního prostředí a silničního hospodářství

Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
http.'// lMww.sL//77ava/7e!,cz//7,Y/"sl(o
ID datové schrán/cy: gwdbhd9

Vaše čj:
Ze dne:
Naše čj.: MÚ/10/690/22
Vyřizuje: Bc. Renáta Ašková
Nýrsko, dne:19.10.2022

tel: 376 355619, 620 fax: 376 571 959

e-mail: stavebni@/nesto/7y/"sl(o, cz

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad Nýrsko, Stavební úřad a odbor životního prostředí a silničního hospodářství,
jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst, 1 písm. d), zákona č, 183/2006 Sb., o územním
plánováni a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"),
k vaši žádosti dle zákona 106/1999 Sb,, o svobodném přístupu k informacím ohledně
poskytnuti informací ohledně rozhodnutí o odstraněni stavby vydaných podle § 128 odst, 4 a
§ 129 stavebního zákona od 1.2.2022 doposud sděluje, že stavební úřad Nýrsko je
příslušným úřadem k vedení těchto řízeni nicméně v tomto období nebylo zdejším úřadem
vydáno žádné rozhodnuti o odstraněni stavby podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního
zákona.
Dále stavební úřad sděluje, že momentálně není vedeno žádné výše uvedené řízení a není
podáno žádné ohlášení odstraněni,

vedoucí stavebního úřadu a odboru životního prostředí
a silničního hospodářství
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