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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 

Městský úřad v Českém Brodě, odbor výstavby a územního plánování, jako povinný subjekt, obdržel dne 
3. 10. 2022 žádost od žadatele, kterým je

  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: 

Žádost žadatele o následující informace (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 řízení 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 ohlášení záměru odstranit stavbu. 

MěÚ Český Brod, odbor výstavby a územního plánování sděluje k výše domáhaným informacím 
následující: 
Ad 1) MěÚ Český Brod, 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, ve znění pozdějších 
předpisů se řídí výše uvedeným stavebním zákonem, jehož součástí jsou i §128 – povolení odstranění 
stavby, terénních úprav a zařízení a §129 – nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení. 
Ad 2) V uvedeném termínu nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odstranění stavby. 
Ad 3) V současné době neprobíhá žádné řízení o odstranění stavby, jehož výsledkem má být vydání 
rozhodnutí o odstranění stavby. 
Ad 4) V současné době neeviduje správní orgán žádné ohlášení záměru odstranit stavbu. 
 
 
 
Otisk úředního razítka  
Ing. Jan Strnad v. r.  
vedoucí odboru výstavby a územního plánování,  
oprávněná úřední osoba 
Za správnost vyhotovení Adam Turecký 
 
Obdrží: 

 


