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SDĚLENÍ 

Informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  
 

Městský úřad v Českém Brodě, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle 
§ 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), jako povinný podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím (dále je „zákon“), obdržel  žádost  dne 14. 05. 2020 o poskytnutí 
informace    podle § 14 zákona, kterou podal 

 

(dále jen "podatel"). 

 

V podání ze dne 14.05.2020, spis. zn.  S-MUCB 19751/2020/OVÚP se odvoláváte na podání ze dne 
22.04.2020, č.j. 16331/2020, kde jste měl údajně žádat o informaci podle ust. § 14 zákona. Z podání tato 
skutečnost není zřejmá, stavební úřad toto podání vyhodnotil jako stížnost na stavební činnost na 
pozemku parc. č. 11/1, kat. úz. Dobré Pole u Vitic.  
Stavební úřad Vaše podání prověřil, příslušná referentka stavebního úřadu na místě vykonala obhlídku 
místa za účelem zjištění skutečného stavu věci. 
 
Podání ze dne 14.05 2020 stavební úřad prověřil: 
Dne 20.05.2020 stavební úřad vykonal kontrolní obhlídku místa v 17:30 hodin, na poz. parc. č. 11/1, k.ú. 
Dobré Pole u Vitic, č.p. 21, pořídil na místě fotodokumentaci. Na místě neshledal žádnou novou stavební 
činnost. 
Stavební úřad dále prověřil oprávněnost stávajících staveb a neshledal jejich nezákonnost. 
Stavební úpravy podkroví byly povoleny dne 22.5. 1998, pod č.j. výst.2429/1998, kolaudační rozhodnutí 
k těmto úpravám bylo vydáno dne 23.10.2001 pod č.j. výst. 5272/01. 
Dne 04.05.2018, pod spis. zn. S-MUCB 24259/2018/OSÚP, č.j. MUCB 28248/2018, byla podle § 125 odst. 
2 stavebního zákona, posouzena existence stavby „Přístavba RD č.p. 21na poz. parc. č. 11/2, kat. úz. 
Dobré Pole u Vitic.. 
Dne 10.05. 2018, pod spis. zn. S-MUCB/24259/OSÚP, č.j.  MUCB 29562/2018, byla  podle § 125, odst. 2 
stavebního zákona, posouzena existence stavby „Garáž“ na pozemku parc. č. 11/1, kat. úz. Dobré Pole u 
Vitic a „RD č.p. 21 na poz. parc. č. 11/2, kat. úz. Dobré Pole u Vitic. 
Dne 04. 10 2002 pod č.j. výst. 4937/02 bylo vydáno stavební povolení na stavu ČOV na poz. parc. č. 85/2, 
k.ú. Dobré Pole u Vitic. 
 
Otisk úředního razítka 
Ing. Marešová Radana v. r.  
oprávněná úřední osoba 
Vedoucí odboru výstavby a územního plánování 
Za správnost vyhotovení Adam Turecký 
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