
Záznam poskytnuté informace dle Žádosti o informace podle zákona č. 106/199 Sb. 
ZPRACOVÁNÍ UR ČENÉ K UVEŘEJNĚNÍ - UPRAVENO 
Žádost č.: 01/2018 
Žadatel: Fyzická osoba 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D     Hrádek nad Nisou 
odbor stavební a životního prostředí  

  
Horní náměstí 73 

463 34  Hrádek nad Nisou 
Tel.: 482 411 470, fax 482 411 499 

Č.j.: OSŽP –899 /2018  V Hrádku na Nisou dne 30.1.2018 
Vyřizuje: Bc.Ilona Lišková    
E-mail: liskova@muhradek.cz   

 
Jméno a příjmení: XXXXXXXXXX 
Datum narození:  XXXXX 
Adresa / bydliště:  XXXXXXXXXX 

 
Věc:Žádost o informace dle zák.106 /1999 Sb.,v účinném znění  
 
Dne 25.1.2018 byla doručena na Městský úřad Hrádek nad Nisou písemnost, která byla dne 25.1.2018 
zaevidována pod č.j.: 788/2018. Tato byla postoupena stavebnímu úřadu Hrádek nad Nisou.  
Žádost o poskytnutí následujících informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., v účinném znění, 
které se týkají vedení řízení o přestupcích dle nové právní úpravy účinné od 1.7.2017 tj. podle zákona č. 
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v účinném znění: 
Pokud již Váš správní orgán vedl řízení o přestupku dle zák. č. 250/2017 Sb. a ukončil jej vydáním 
rozhodnutí ve věci (meritorně). žádám o: poskytnutí všech úředních písemností (písemností 
vyhotovených správním orgánem, nikoli účastníky řízení), které byly vydány (založeny do spisu) v řízení 
o přestupku vedeném podle zák. č. 250/2017 Sb.,v němž již bylo rozhodnuto ve věci (meritorně), včetně 
případné fáze před zahájením daného řízení a fáze odvolací, pokud tyto fáze proběhly (viz níže), tedy 
může jít zejména o oznámení přestupku, oznámení o zahájení řízení, předvolání, protokoly z jednání, 
procesní rozhodnutí, rozhodnutí ve věci, stanovisko k odvolání, rozhodnutí o odvolání apod., a to, 
prosím,ze dvou Vámi vybraných správních spisů k řízení o přestupku na úseku působnosti stavebního 
úřadu, tj. o přestupku podle stavebního zákona, zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,k 
nimž proběhlo i odvolací řízení, a pokud odvolací řízení dosud u takového řízení u Vás neproběhlo, pak 

a. kde alespoň už Vaše vydané rozhodnutí ve věci nabylo právní moci, a pokud žádné 
takové rozhodnutí dosud u Vás nenabylo právní moci, pak 

b. kde alespoň bylo již vydáno rozhodnutí ve věci, 
a pokud takováto řízení na stavebním úřadu dosud neproběhla, pak informace postačí poskytnout v 
uvedeném rozsahu z jiného, Vámi vybraného, úseku státní správy, např. životního prostředí, dopravy 
nebo památkové péče apod. 

 
S d ě l e n í 

 
Na takto koncipovanou žádost Vám Stavební úřad Hrádek nad Nisou sděluje následující: 
 
Na stavebním úřadu Hrádek nad Nisou dosud takováto řízení neproběhla. 
Úsek životního prostředí, dopravy a památkové péče je v gesci Magistrátu města Liberec, odboru 
životního prostředí. 
Stavební úřad Hrádek nad Nisou na úseku životního prostředí vydává pouze rozhodnutí ve věci 
povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a vydává rybářské lístky. 
 
 
 
 
 

                                                                                                        Bc. Ilona Lišková 
Pověřená vedením odboru stavebního a ŽP 


