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dle Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
ZPRACOVÁNÍ URČENÉ K ODESLÁNÍ / UVEŘEJNĚNÍ 
Žádost č.: 13/2022 
Žadatel:  Právnická osoba (viz rozdělovník dále) 
Úprava1:  odeslání  uveřejnění 

 29. 9. 2022  
   
Vyřizuje: Bc. Eva Vyhlídková   
Telefon: +420 482 411 470  
GSM: +420   
E-mail: vyhlidkova@muhradek.cz  
 
 
Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů2   
 
Městský úřad Hrádek nad Nisou jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů obdržel dne 
29. 9. 2022 žádost o poskytnutí informací (podaná prostřednictvím datové schránky a evidované pod 
naším ev. č.: 6374/2022, žadatelem datována dne 26. 9. 2022), v níž požadujete následující (citace): 
 
„Vážení, 

v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí níže specifikovaných 
informací, které má Vaše obec k dispozici. 

Žádáme o následující (dokumenty): 

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. 

Naše společnost si je vědoma omezení daných informačním zákonem, tedy skutečnosti, že některé informace 
povinný subjekt není oprávněn poskytnout. V této souvislosti jsme přesvědčeni, že ust. § 7 až 11 informačního 
zákona definuje údaje, které nelze poskytovat (citlivé údaje, ochrana obchodního tajemství a podobně) nejsou 
v rozporu s naší žádostí. 

Ve světle výše uvedeného máme za to, že v tomto případě lze požadované informace (dokumenty) bez dalšího 
poskytnout, neboť zde nejsou naplněny zákonné předpoklady pro nevyhovění této žádosti. 

Samozřejmě je ním známa povinnost nést náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat 
a s odesláním informací žadateli ve smyslu ust. § 17 odst. 1 informačního zákona.“ 
 
Vážení z PB SCOM s.r.o., 

na základě Vámi podané žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
Vám odpovídáme na výše uvedené otázky: 

 
1 Záznam indikuje verzi dokumentu, který je upraven pro odeslání, případně je upraven pro uveřejnění způsobem umožňujícím dálkový 
přístup, pro případ, kdy je nutné v dokumentu chránit osobní údaje a jiná chráněná data.  
2 V případě nesouhlasu s vyřízením žádosti, lze podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace v souladu s § 16a zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
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1) Ano, odbor stavební a životního prostředí (stavební úřad) vydává dle stavebního zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu rozhodnutí o odstranění stavby. 

2) Od 1. 2. 2022 doposud byly vydány naším stavebním úřadem pouze souhlasy s odstraněním 
staveb, nikoli rozhodnutí podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona. 

3) Aktuálně probíhá řízení o odstranění části stavby na st. p. č. 189 v k. ú. Rynoltice, jedná se 
o venkovskou usedlost v půdorysném tvaru písmene „L“ a dále řízení o nařízení odstranění 
stavby přístřešku pro auta na pozemcích p. č. 110/2, 2780 a 2770/1 v k. ú. Václavice u Hrádku 
nad Nisou. 

4) Je podané ohlášení odstranění stavby bývalého průmyslového areálu na pozemcích p. č. 431/1 
a 351 v k. ú. Hrádek nad Nisou. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Bc. Ilona Lišková  

pověřená řízením odboru OSaŽP 
 

 
Přílohy: 

• Nejsou 
Rozdělovník (dále obdrží): 

• Žadatel: PB SCOM, s.r.o., IČO 25397087, Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | Doručovací 
adresa: [not use] | IDDS: yb4h36q 

• 1x vlastní (stejnopis) k založení do spisu 
• 1x vlastní (kopie) upravená k uveřejnění – tajemník městského úřadu 

Vyřízení: 
• Elektronicky zasláním do datové schránky 
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