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Poskytnutí informace dle zákona č. 106 / 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
Městský úřad v Českém Brodě, odbor stavební a územního plánování, jako povinný subjekt, obdržel dne 
22. 2. .2023 Vaši žádost (č.j. 11053/2023) podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v níž se domáháte poskytnutí níže 
uvedených informací: 
 

- Poskytnutí kopie všech rozhodnutí, usnesení a jiných obdobných dokumentů, které byly vydány 
úřadem MěÚ Český Brod, OVÚP ve věci odstranění stavby a dodatečného povolení 
stavby. 

 
Městský úřad v Českém Brodě, odbor stavební a územního plánování vede v této věci řízení o odstranění 
staveb, řízení o dodatečném povolení staveb a také provedl úkony směřující k těmto řízením. 
 

a) Na základě podmětu ze dne 22. 6. 2022 pod č.j. 33173/2022 bylo Nařízeno jednání pod č.j. 
36092/2022 a bylo provedeno místní šetření (dne 12 7. 2022 (na žádost KVZ) a 21. 7. 2022) a 
vydáno Sdělení č. j. 41877/2022 dne 11. 8. 2022 

b) Na základě výsledku místního bylo zahájeno řízení o odstranění stavby – Oznámení o zahájení 
řízení ze dne 26. 8. 2022, Spis. zn. S–MUCB 44759/2022/OVÚP-Háj, č.j. 44772/2022 a jeho 
přerušení pod č.j. 59570/2022 ze dne 16. 11. 2022 

c) Na žádost vlastníka stavby bylo dne 23. 9. 2022 zahájeno řízení o Dodatečném povolení 
stavby a to podáním žádosti  pod spis. zn. S-MUCB 50402/2022 

- dne 13.10. 2022 byly vydána Výzva k doplnění  žádosti pod č.j. 53528/2022 
- dne 13. 10. 2022 bylo vydáno Usnesení o přerušení řízení  pod č.j.53530/2022 
- na základě podmětu z 26. 10. 2022 pod č.j. 56367/2022 bylo dne 3.11.2022 provedeno 

opakované místní šetření 
- po místním šetření provedeném dne 3. 11. 2022 byly vydána Výzva k bezodkladnému ukončení 

užívání stavby č.j. 59593/2022 z 16. 11. 2022 a Výzvy k bezodkladnému zastavení prací pod č.j. 
59648/2022 z 16. 11. 2022 a také vydáno Sdělení na pod č.j. 59608/2022 ze dne 16.11.2022 

- dne 13. 1. 2023 byla podána žádost o prodloužení lhůty k provedení úkonu pod č.j. 2221/2023, 
žádosti bylo vyhověno Usnesením dne 8. 2. 2023 pod č.j. 7368/2023 

 
Vydané dokumenty viz příloha. 

 
Otisk úředního razítka  
Ing. Andrea Hájková v. r.  
odborný referent odboru výstavby a územního plánování 
oprávněná úřední osoba 
Za správnost vyhotovení Adam Turecký 
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