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Městský úřad Strakonice 
 Odbor – stavební úřad  

 
Adresát:  
………………………………………………… 
 
Naše značka: Vyřizuje:  Datum: 
SZ-MUST/033082/2015/SÚ/rem Ing. Remeš  383 700 750  9.7.2015 
č.j. MUST/033083/2015/SÚ/rem    
 
Sdělení Městského úřadu Strakonice, k Vašemu dopisu ze dne 30.6.2015, ve věci poskytnutí předběžné 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 

 

Dne 30.6.2015 obdržel Městský úřad Strakonice, žádost od pana …………, o poskytnutí předběžné informace 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Vzhledem k obsáhlé a 
vyčerpávající již proběhlé korespondenci stavební úřad předpokládá, že požadované informace se týkají Vašeho 
rozestavěného rodinného domu na pozemku p. č. ……… v k. ú. Strakonice, obec Strakonice, lokalita Za 
Stínadly, přestože to v žádosti výslovně neuvádíte. 

Předmětem výše uvedené žádosti bylo poskytnutí předběžné informace ve věci: 
 

1. Výčet podmínek, jejichž splnění je důvodem pro zahájení nového řízení z moci úřední podle § 101 
odst. b) správního řádu, kterým bude vyhověno dodatečnému povolení stavby v souladu 
s územním plánem.  

Jelikož důvody pro zahájení nového řízení podle § 101 správního řádu nenastaly, logicky nevznikly ani žádné 
podmínky pro jeho zahájení. 
 

2. Výčet podkladů, které je stavební úřad oprávněn požadovat k zahájení řízení o dodatečné 
povolení stavby z moci úřední v souladu s územním plánem. 

Jelikož zákon neumožňuje zahájit řízení o dodatečném povolení stavby z moci úřední, logicky nepožaduje 
stavební úřad žádné podklady ( zásada procesní ekonomie ). 
 

3. Výčet podkladů, které jsou stavebnímu úřadu k dispozici z předešlé úřední činnosti a jsou platné 
pro zahájení řízení o dodatečném povolení stavby z moci úřední v souladu s územním plánem. 

Jelikož zákon neumožňuje zahájit řízení o dodatečném povolení stavby, neexistují žádné využitelné podklady 
pro toto řízení. 
 
S ostatními podrobnostmi Vás odkazuji na písemnost č. j. MUST/030994/2015/SÚ/kre ze dne 26.6.2015                  
( vyrozumění ). 
 
Stavební úřad tedy poskytl požadované informace v rozsahu omezení vyplývajících z právních úprav, přičemž 
respektoval specifické podmínky, za nichž je informace žádána. 
 
  
 
 
Ing. Jaromír  Z e m a n                
vedoucí stavebního úřadu 
  
Obdrží: 
…………………………………………………. 
 
vlastní 


