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10.11.2016 
Žádost o informaci týkající se aplikace stavebního 

úřadu stran § 111 odst. 1 písm. c) z. č. 183/2006 Sb., 

stavebního zákona. 

VYS 

Odpověď žadateli odeslána dne 23.11.2016 
prostřednictvím datové schránky    

V plném rozsahu  
 

I./ Tímto žádáme o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., 
 po povinném subjektu, kterým je Městský úřad Šumperk, Odbor výstavby 

(dále jen „ “). Požadované informace se týkají aplikační praxe stavebního úřadu 
stran § 111 odst. 1 písm. c) z. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona (dále jen „ “). 

 
II./ Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádáme laskavě o 

odpověď na následující otázky: 
 
1) Jaká je aplikační praxe stavebního úřadu stran § 111 odst. 1 písm. c) SZ? Jakým 

z následujících způsobů vykládá stavební úřad zákonný požadavek dle § 111 odst. 1 
písm. c) SZ, aby bylo  včasné vybudování technického, popřípadě jiného 
vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním 
předpisem? 

a. je dostačující, že se třetí subjekt smluvně zaváže, že zajistí realizaci 
technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby 
vyžadovaného zvláštním právním předpisem (např. ČEZ Distribuce, a.s. se 
zaváže, že provede potřebnou elektrickou přípojku); 

b. musí být vždy vydáno povolení k realizaci technického, popřípadě jiného 
vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním 
právním předpisem; 

c. technické, popřípadě jiné vybavení potřebné k řádnému užívání stavby 
vyžadované zvláštním právním předpisem musí být skutečně již realizováno; 

d. stavební úřad vykládá § 111 odst. 1 písm. c) SZ jiným způsobem. Jakým? 
 
Pro upřesnění uvádíme, že 
- dle výše nastíněných variant možného výkladu. Otázka nesměřuje k exkurzu do právní 

úpravy. 
 

2) Vydal za účinnosti SZ stavební úřad stavební povolení, které následně nabylo právní 
moci, na stavbu, která měla ve smyslu § 111 odst. 1 písm. c) SZ 

 včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k 
řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem? (tzn. technické 
vybavení/jiné vybavení ještě nebylo realizováno, ani nebylo vydáno povolení pro 



 

realizaci technického/jiného vybavení, přičemž však byla uzavřena smlouva o tom, že 
třetí subjekt vybudování technického/jiného vybavení včas zajistí).  
 

3) Pokud stavební úřad již vydal za účinnosti SZ stavební povolení, které nabylo právní 
moci, na stavbu, která měla ve smyslu § 111 odst. 1 písm. c) SZ zajištěno pouze 
smluvně včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k 
řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem, žádáme laskavě 
o zaslání některého z takových rozhodnutí (v anonymizované podobě).  

 
4) Vydal za účinnosti SZ stavební úřad usnesení, kterým zastavil stavební řízení, které 

následně nabylo právní moci, protože bylo ve smyslu § 111 odst. 1 písm. c) SZ 
 včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení 

potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem? 
Popřípadě z takového důvodu zamítl žádost o stavební povolení? (tzn. řízení bylo 
zastaveno, protože technické vybavení/jiné vybavení ještě nebylo realizováno, ani 
nebylo vydáno povolení pro realizaci technického/jiného vybavení, přičemž však byla 
uzavřena smlouva o tom, že třetí subjekt vybudování technického/jiného vybavení 
včas zajistí). Pokud stavební úřad takové usnesení/rozhodnutí vydal, žádáme o jeho 
zaslání v anonymizované podobě. 

Městský úřad Šumperk, povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „INFZ“), obdržel dne 

10.11.2016 Vaši žádost o poskytnutí informace týkající se aplikační praxe stavebního úřadu stran 

§ 111 odst. 1 písm. c) z. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona. 

MěÚ Šumperk jakožto povinný subjekt dle INFZ Vám sděluje následující:  

� k bodu II. 1) Ustálená aplikační praxe zdejšího stavebního úřadu k § 111 odst. 1 
písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (dále jen SZ) je 
taková, že musí být vydáno povolení k realizaci technického, popřípadě jiného 
vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním 
předpisem, tedy odpovídající bodu b) předložené žádosti o poskytnutí informace 
dle zák. č. 106/1999 Sb., 

� k bodu II. 2) - nebylo vydáno stavební povolení na stavbu, ke které bylo zajištěno 
pouze smluvně včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení 
potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním 
předpisem, 

� k bodu II. 3) – s odkazem na předchozí bod – nebylo vydáno takové rozhodnutí, 
nelze tedy poskytnout ani anonymizovanou kopii tohoto rozhodnutí, 

� k bodu II. 4) – stavební úřad nevydal rozhodnutí, kterým zastavil stavební řízení, 
které následně nabylo právní moci, z důvodu pouze smluvně zajištěného včasného 
vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému 
užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem. Z toho důvodu nelze 
poskytnout ani anonymizovanou kopii takového rozhodnutí. 

Podklady pro odpověď poskytl Odbor výstavby MěÚ Šumperk.  

S pozdravem,  

Mgr. Olga Hajduková, vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů, tisková mluvčí  


