
 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím.  

 

Žádost číslo: 14 

Evidenční číslo žádosti: MUSP 25997/2022 

Žádost přijata a zaevidována dne: 08.03.2022 

Obsah žádosti: Odstranění staveb 

Dotčený odbor, který poskytl podklady pro 

zpracování odpovědi: 
VYS 

Odpověď poskytnuta dne: 22.03.2022 

Odpověď poskytnuta:  Částečné odmítnutí žádosti 

Přílohy: 0 

 

 

Odpověď:   
 

Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 

Městský úřad Šumperk, povinný subjekt příslušný k rozhodování podle § 2 zákona 

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

r o z h o d l  

ve věci žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., kterou podala dne 

08.03.2022 společnost PB SCOM s.r.o., Radniční 28, 753 01 Hranice, IČO: 25397087, 

zastoupená XXX, jednatelem společnosti, podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona a § 2 odst. 4 

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

spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, 

takto: 

I. 

 V rozsahu poskytnutí informací k bodům: 

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 1.11.2021 

doposud. 

se žádosti dle zákona 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů 

vyhovuje. 
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II.  

V rozsahu poskytnutí informací k bodům: 

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. 

se žádost dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, z důvodu uvedeného v ustanovení § 2 odst. 4 zákona 106/1999, o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

odmítá. 

 

Odůvodnění: 

I. 

Povinný subjekt Vám dle InfZ k Vaší žádosti sděluje následující:  

Ad 1) Obecně Městský úřad, odbor výstavby vykonává státní správu v přenesené působnosti dle 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, v rámci níž, zahajuje dle § 128 stavebního zákona povoluje odstranění 

stavby, terénních úprav a zařízení (řízení zahajované na návrh žadatele) a § 129 nařizuje 

odstranění stavby, terénních úprav a zařízení (řízení z úřední povinnosti). Stavební úřad na 

základě zahájeného typu řízení dle § 128 nebo § 129 vydává buď Souhlas s odstraněním stavby 

nebo Rozhodnutí o nařízení odstranění stavby. Detailní řízení a následný průběh je blíže 

specifikován ve výše uvedených ustanoveních stavebního zákona.   

Ad 2) Od 1.11.2021 až dosud bylo zdejším stavebním úřadem vydáno sedm Souhlasů 

s odstraněním stavby. O daný Souhlas si žadatelé požádali z vlastní vůle, tudíž dojde k odstranění 

stavby pravděpodobně samotnými vlastníky staveb.  

II. 

Ad 3), 4) Správní orgán k aktuálně probíhajícím a neukončeným správním řízením dle § 2 odst. 4 

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

neposkytuje bližší informace týkající se budoucích rozhodnutí, a to z důvodu ochrany účastníků 

řízení, nestrannosti správního orgánu, shromažďování podkladů (podkladových informací) pro 

vydání rozhodnutí a zabránění možného zneužití získaných informací (k tomu viz rozsudek 

Nejvyššího správního soudu ze dne 02.07.2008, č.j. 1 As 44/2008-116 a dále rozsudek 

Nejvyššího správního soudu ze dne 17.06.2010, č.j. 1 As 28/2010-86). 

Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podle § 16 odst. 1) a 2) a 

§ 20 odst. 5) zák. č. 106/1999 Sb. odvolat k nadřízenému orgánu povinného subjektu podle 

§ 178 zákona 500/2004 Sb., správní řád, a to ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, podáním 
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učiněným prostřednictvím povinného subjektu, tedy Městského úřadu Šumperk, nám. Míru 1, 

787 01 Šumperk.  

 

Ing. Ivana Dirbáková 

Vedoucí odboru výstavby 

Odbor výstavby 

Městský úřad Šumperk 
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