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Datum: 1.11.2019 

Vypraveno:   

 

Sdělení Městského úřadu Strakonice, k Vašim dopisům ze dne 18.10.2019 a 30.10.2019, ve 

věci poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění 

Dne 18.10.2019 a 30.10.2019 obdržel Městský úřad Strakonice, žádosti od pana 
………………………………………………., o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění. 

 
Žadatel požaduje: 

1. Poskytnutí informací o splnění povinnosti stavebního úřadu zveřejnit všechny informace o závazných 
postupech, kterými se musí stavební úřad řídit při vyřizování všech žádostí a jiných podání v rozsahu 
vzdálenosti do 50 m od okraje lesa a přitom umožnit uplatnění § 4 odst. 2 písm. a), § 4 odst. 4,             
§ 4 odst. 8 stavebního zákona, včetně § 43 odst. 5 stavebního zákona a § 71 odst. 4 stavebního 
zákona.  

2. Poskytnutí projektové dokumentace stavby, pořízené v řízení o odstranění stavby SZ-
MUST/013573/2012/SÚ/rem, ze dne 29.5.2012. 

3. Poskytnutí kopie projektové dokumentace skutečného provedení stavby, která byla pořízena 
v rozhodnutí stavebního úřadu SZ-MUST/013573/2012/SÚ/rem, ze dne 29.5.2012. 

4. Zaslání kopie rozhodnutí stavebního úřadu, kterým mi bylo přiděleno evidenční číslo stavby a číslo 
popisné, jehož uplatněním v právních vztazích dochází k užívání stavby podle stavebního zákona. 

K obsahu Vámi požadované informace sděluje stavební úřad následující skutečnosti: 

Ad1/ stavební úřad Vám sděluje, že v této věci Vám bylo vyčerpávajícím způsobem odpovězeno dopisem 
č. j. MUST/028298/ 2018/VED/SEK dne 20.6.2018 a opakovaně mnohokrát předtím i potom. Poslední 

poskytnutá informace v předmětné věci Vám byla zaslána dne 26.8.2019. 

Ad 2,3/ Vaše požadavky na poskytnutí projektové dokumentace stavby pořízené v řízení o odstranění 

stavby, resp. projektové dokumentace skutečného provedení, jsou zcela nesmyslné a tudíž 
bezpředmětné. V rozhodnutí SZ-MUST/013573/2012/SÚ/rem ze dne 29.5.2012 nebyla stavebním úřadem 

pořizována žádná dokumentace a proto Vám není možné neexistující dokumenty zaslat. 

Ad 4/ jelikož jste vlastníkem nedokončené a nepovolené stavby (o odstranění nepovolené části bylo 

pravomocně rozhodnuto) nelze pochopitelně přidělit ani číslo popisné či evidenční. Neexistující 
dokumenty není možno zaslat.  

Vaše žádosti, zjevně obstrukčního charakteru, jsou naprosto irelevantní a nesmyslné a stavební úřad je 

toho mínění, že toho si musíte být vědom. Z Vašich opakovaných podání je zřejmé, že jsou vedeny 

snahou zvrátit pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu č. j. MUST/022951/2012/SÚ/rem ze dne 
29.5.2012 o nařízení odstranění části stavby. K této věci byl vydán rovněž pravomocný rozsudek 

Nejvyššího správní soudu č. j. 2As 166/2015-33 ze dne 27.8.2015, z něhož je patrné, že výše uvedené 
rozhodnutí je platné, vykonatelné a jeho výsledek ani v budoucnu nelze žádným způsobem zvrátit. 
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Rozhodnutí je bez ohledu na budoucí okolnosti konečné a definitivní. Opakovaně na Vás stavební úřad 
apeluje, abyste vzal na vědomí, že Vaše žádosti a stížnosti v této věci nejsou způsobilé docílit změny.  

Snaha o změnu vydaného pravomocného rozhodnutí o odstranění části stavby není smyslem institutu 
poskytování informací. Poskytování informací je realizací ústavně zaručeného práva na informace, nejde o 

univerzální opravný prostředek, kterým by bylo možné napravovat pochybení (ať již skutečná či domnělá) 
v jiných typech řízení. V různých typech řízení jsou účastníkům k dispozici různé opravné prostředky. 

Dojde–li k jejich vyčerpání, nelze pokračovat tak, že žadatel začne využívat zákon o svobodném přístupu 

k informacím k tomu, aby povinný subjekt dodatečně odůvodňoval svá rozhodnutí.  

Současně Vás informuji, že město Strakonice v souvislosti s vyřízením Vaší shora specifikované žádosti o 
poskytnutí informací zpracovává na základě plnění právní povinnosti Vaše adresní a identifikační osobní 

údaje, které nezbytně potřebuje za účelem vyřízení žádosti. Bližší informace o zpracování osobních údajů 

naleznete na webových stránkách http://www.strakonice.eu/gdpr. 
 

 

 

 

 

Ing. Jaromír  Z e m a n                

vedoucí stavebního úřadu 
 

 

Počet listů:   1 

Počet příloh:   0 

 
Rozdělovník 

…………………………………………………………………………………………… 
 

vlastní 
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