
 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
Poskytnutí informací 
 

Dne 29. 7. 2022 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou žádáte o 

poskytnutí těchto informací: 

 

1) Vydává Vaše obec (obecní úřad, stavební úřad) rozhodnutí o odstranění stavby? 

2) V případě kladné odpovědi na výše uvedený dotaz žádáme o poskytnutí kopie první 

stránky rozhodnutí o odstranění stavby vydaných podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního 

zákona od 1. 2. 2022 doposud. 

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. 

 

K předmětné žádosti o informace Vám na základě vyjádření věcně příslušného odboru 

Stavební úřad sdělujeme následující:  

 

Ad 1) Ano, Městský úřad Kroměříž, odbor Stavební úřad vydává rozhodnutí o odstranění 

stavby dle stavebního zákona.  

 

Ad 2) Stavební úřad vydal v období od 1. 2. 2022 do dne doručení této žádosti 3 rozhodnutí o 

odstranění stavby. Požadované informace zasíláme přílohou k tomuto sdělení jako přílohu č. 

1. V této části je z důvodu ochrany osobních údajů vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

 

Ad 3) Od 1. 2. 2022 do dne doručení žádosti byla u stavebního úřadu zahájena celkem 3 

řízení o odstranění stavby, která dosud nejsou pravomocně ukončena, jedná se o probíhající 

řízení.  

 

Ad 4) V období od 1. 2. 2022 do dne doručení žádosti bylo stavebnímu úřadu ohlášeno 7 

záměrů odstranit stavbu, přičemž v 6 z nich již byly vydány souhlasy s odstraněním stavby a 

v 1 případě stavební úřad usnesením rozhodl o projednání záměru v řízení – v tomto případě 

řízení nebylo pravomocně ukončeno, jedná se o probíhající řízení. Požadované informace 

zasíláme přílohou k tomuto sdělení jako přílohu č. 2. V této části je z důvodu ochrany 

osobních údajů vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 
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