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ADRESÁT:

Poskytnutí informací podle zákona Č.106/1999 o svobodném přístupu k informacím.

Městský úřad v Šenově, obdržel dne14.4.2022 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999 Sb., ve věci rozhodnutí o odstranění staveb od 1.11.2021 doposud.

Městský úřad v Šenově, odbor výstavby a ŽP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1,
písmeno e) zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu sděluje, že
od 1.11.2021 doposud obdržel jednu žádost ,kterou právnická osoba ohlásila odstranění stavby RD
a HB na pozemku parc.č. k.ú.Šenov u Ostravy.

K dnešnímu dni jsme zatím nevydali žádné rozhodnutí o odstranění stavby nebo souhlas
s odstraněním staveb , protože žadatel byl vyzván k doplnění podání do 30.4.2022.

S pozdravem

Městský úřad v Šenově
vedoucí odboru výstavby a ŽP
Míčková Jarmila
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Městský úřad Šenov
Stavební úřad
Radniční náměstí 300
739 34 Šenov
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Žadatel:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

v Ostravě, zastoupena jednatelem
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Vážení,

v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,jnformačn/zákon"), si vás dovolujeme požádat o poskytnuti
níže spee:ifikovaných informací, které má Vaše obec k dispozici.

Vpřípgdě, Že Vuše obec (obecníúřed, stavebn/úřad/ vydává rozhodnut/o oddmněnístwby, žádáme
o pa¢kytnutÍinformacípod/e § 128 odst. 4 g § 129 st«vebního zákona pouze u právnických osob od
1. 11. 2021 doposud u těchto bodů.

l) Rozhodmtí o odstraněn/stavby - kopli 1. strany rGzhodnutĹ

Z) Sděleni inibrm@cf o pToblha/"íct"ch řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být
vydánf rozhodmtí odstraněni stmřby, zejména pak speci/íkme nemovitosti, ktetýdj se
projednáúané udshuněnl týká.

3) Sděkn/informacľo podaných ohlášeních záměru odstranit stavbtí, zejména pak spedfkace
nemovitostĹ kterých se oh/ášem' týká.

Naše společnost si je vědoina umezenl daných informačríhn zákonem, tedy skutečnosti, že některé
informace povinný subjekt není oprávněn poskytnout. V této souvislosti jsme přesvědčeni, že ust. § 7
až 11 informačního zákona definující údaje, které nelze poskytovat (citlivé údaje, ochrana obchodního
tajemstvl a podobně) nejsou v rozµuru s naši žádostí.

Ve světle výše uvedeného máme za to, že v tomto případě lze požadované informace (dokumenty)
bez dalšího poskytnout, neboťzde ľľějsou naplněny zákonné předpoklady pro nevyhověnľtéto žádosti.

Samozřejmě je nám známa povinnost nést náklady spojené s pořlzenlm kopií, opatřením
technických nosičů dat a s odesláním informací žadate:g~s!!'y'|' "'t?kg&Mi?{::"'č"ľho
zákona.

S poděkováňňn a pozdravem

zästoupena
jednatelem společnosti


