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Městský úřad Strakonice 
 Odbor – stavební úřad 

 
Adresát:  
……………………………………. 
 
Naše značka: Vyřizuje:  Datum: 
SZ-MUST/056835/2016/SÚ/rem Ing. Remeš  383 700 750  12.12.2016 
č.j. MUST/058143/2016/SÚ/rem    
 
 
Sdělení Městského úřadu Strakonice, k Vašemu dopisu ze dne 1.12.2016, ve věci poskytnutí 
předběžné informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění 

Dne 1.12.2016 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. Předmětná žádost byla tajemníkem MěÚ Strakonice předána k vyřízení stavebnímu 
úřadu MěÚ Strakonice dne 5.12.2016. 

Žadatel podal žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím, kterou žádá zaslání dokladů            
o provedení závazných postupů stavebního úřadu v řízení o odstranění části novostavby rodinného domu 
na pozemku p. č. ………… v k. ú. Strakonice, obec Strakonice, v lokalitě Za Stínadly, pod značkou                 
SZ-MUST/013573/2012/SÚ/rem ze dne 29.5.2012.  

Z tohoto důvodu žádá zaslání kopií dokladů, kterými bude potvrzeno provedení následujících úkonů: 
 

• Oznámení stavebního úřadu, kterým bylo nařízeno ústní jednání ve smyslu § 49 odst. 1 
správního řádu, nebo oznámení o provádění dokazování mimo ústní jednání ve smyslu           
§ 51 odst. 2 správního řádu. 
V řízení o nařízení odstranění části novostavby rodinného domu na pozemku p. č. 360/19 v k. ú. 
Strakonice, obec Strakonice, v lokalitě Za Stínadly, pod značkou SZ-MUST/013573 
/2012/SÚ/rem, nebylo nařízeno ústní jednání ve smyslu § 49 odst. 1 správního řádu ani provádění 
dokazování mimo ústní jednání ve smyslu § 51 odst. 2 správního řádu.  

• Výzvu stavebního úřadu, kterou byl vlastník stavby vyzván k podání žádosti o dodatečné 
povolení stavby a ve které byla určena přiměřená lhůta k provedení tohoto úkonu ve smyslu 
§ 57 odst. 4 správního řádu. 
Vlastník stavby nebyl písemně vyzván k podání žádosti o dodatečné povolení, protože tato 
povinnost nebyla stavebnímu úřadu určena žádným právním předpisem. 

• Oznámení stavebního úřadu, kterým byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se před 
vydáním ke všem podkladům rozhodnutí ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu.  
Možnost nahlížet do podkladů rozhodnutí a možnost uplatnit své námitky a připomínky 
v zákonem stanovené lhůtě byla dána účastníkům výše uvedeného řízení oznámením stavebního 
úřadu MěÚ Strakonice ze dne 5.4.2012 pod č. j. MUST/015082/2012/SÚ/rem. 

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 
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Obdrží: 
…………………………………………………. 
 
Na vědomí: 
Tajemník MěÚ Strakonice 
 
vlastní 
 


