
 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Poskytnutí informací 
 

Dne 18. 5. 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: 
 

Ve výše uvedené věci (Sp.zn. 02/334/066502/5/46/2021/Fiu) bylo zahájeno řízení o 

odstranění stavby a to „zpevněné plochy“ na pozemku parc. č. xxxxxx v katastrálním území 

Kroměříž. Toto řízení bylo zahájeno oznámením ze dne 27.8.2021. Sdělením ze dne 

13.12.2021 bylo sděleno, že stavební úřad po uplynutí 30 denní lhůty bude postupovat 

v souladu se stavebním zákonem a správním řádem. 

Vzhledem k tomu, že již tato lhůta k dnešnímu dni nepochybně uplynula, s odkazem na zákon 
o svobodném přístupu k informacím, v zastoupení své klientky xxxxxx žádám o poskytnutí 
informace jaké konkrétní úkony byly stavebním úřadem ve věci učiněny po uplynutí 30 denní 
lhůty uvedené ve sdělení ze dne 13.12.2021. 
 
K předmětné žádosti o informace Vám na základě vyjádření věcně příslušného Odboru 
Stavební úřad sdělujeme následující: 
 
Dne 13. 1. 2022 obdržel stavební úřad žádost o dodatečné povolení stavby ve věci "Zpevněná 
plocha" na pozemku parc. č. xxxxxx v katastrálním území Kroměříž. Vzhledem k tomu, že 
žádost nebyla doložena podklady potřebnými pro její posouzení, vyzval stavební úřad 
žadatele opatřením ze dne 14. 3. 2022 k doložení těchto podkladů, a to nejpozději do 30. 8. 
2022. Stavební úřad současně usnesením ze dne 14. 3. 2022 přerušil řízení o dodatečném 
povolení stavby do doby úplného doplnění žádosti, nejpozději do 30. 8. 2022. Po doplnění 
výše uvedené žádosti o dodatečné povolení stavby a po posouzení předložených podkladů 
bude stavebním úřadem stanoven okruh účastníků, kterým bude zahájení řízení oznámeno. 
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