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Žádost o poskytnutí informace týkající se stavebního 
povolení na pozemku č. 145 v k.ú. Rapotín.  
 

VYS 

  28.7.2017 

V plném rozsahu  
0 

 

Vážená paní inženýrko, 
 
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 
prostřednictvím elektronické pošty dne 18.07.2017 Vaši žádost o poskytnutí informace podle 
InfZ. V žádosti požadujete informace k problematice pozemku p.č. 145 v k.ú. Rapotín.
 

MěÚ Šumperk jakožto povinný subjekt dle InfZ Vám k Vaší žádosti sděluje následující:  

 

1. Proč jsem nebyla přizvána jako účastník řízení ve věci povolení stavby na pozemku p. 
č. 145 v k. ú. Rapotín? 
Jako účastník řízení ve věci povolení stavby na pozemku p.č. 145 v k.ú. Rapotín jste 
nebyla přizvána z toho důvodu, že dle § 106 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, se ohlášení 
neprojednává ve stavebním řízení podle § 111 až 113. Na vydání souhlasu 
s provedením ohlášeného stavebního záměru se nevztahují části druhá a třetí 
správního řádu. Ohlášení obsahovalo všechny náležitosti tehdy vyžadované v § 104 a 
105 stavebního zákona, mimo jiné doklad o prokazatelném informování vlastníků 
sousedních pozemků a staveb na nich o stavebním záměru  
od tak, jak bylo vyžadováno tehdy platnou legislativou k ohlášení 
dle stavebního zákona. Souhlas s provedením ohlášené stavby (stavebních úprav a 
přístavby stávající rekreační chaty) byl vydán odborem výstavby MěÚ Šumperk dne 
6.5.2009 pod sp. zn. 40785/2009 VYS/JAFI. 
 

2. Proč nebylo ve věci jednáno o výjimce podle § 26 vyhl. 501/2006 Sb. (stavba se 
nachází 52 - 56 cm od hranice mého pozemku)? 
Ve věci nebylo jednáno o výjimce podle § 26 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, v platném znění, z toho důvodu, že výjimka 
z ustanovení § 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění, nebyla v tomto případě 
stavby pro rodinnou rekreaci potřeba. 
 
 



 

3. Na základě čeho byla stavba na shora uvedené p.č. 145 povolena? 
 
Stavba byla povolena na základě ohlášení stavby, které stavebník podal dne 
22.4.2009 na podatelnu Městského úřadu. Na základě této žádosti byl následně 
vydán souhlas s provedením ohlášené stavby ze dne 6.5.2009 pod sp. zn. 
40785/2009 VYS/JAFI. Stavba byla uvedena do užívání na základě oznámení 
stavebníka o užívání stavby ze dne 11.10.2011 a to při závěrečné kontrolní prohlídce 
dne 25.10.2011. 

 

 Podklady pro odpověď poskytl Odbor výstavby MěÚ Šumperk.  

 

S pozdravem,  

Mgr. Olga Hajduková  

Vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů, tisková mluvčí  

 

 

 


