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V Hranicích dne 27.7.2022

žadatel: PB SCOM s.r.o., se sídlem Radniční 28, Hranice 1-MěSto, 753 01 Hranice, IČO:
25397087, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, sp. zn. C 18505, zastoupena jiřím Pavlištíkem, jednatelem
společnosti

Žádost o poskYtňut" 'nformace podle zák. č. 106/1999 Sb.

Váženi,
v souladu s přlslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,informační zákon"), si Vás dovolujeme požádat o poskytnuti
níže specifikovaných informaci, které má Vaše obec k dispozici.

žádáme o následujÍcÍ informace {dokumenty):

l) Vydává Vaše obec (obecn/úřad, stavebn/úřad) rozhodnutí o odstraněn/stavby?

2) V případě kladné odpovědi na výše uvedený dotaz žádáme o poskytnutí kopie první stránky
rozhodnutí o odstraněni stavby vydaných podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona od
1. 2. 2022 doposud.

3) Sdělení informaci o problha/lc/ch řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být
vydání rozhodnuti o odstranění stavby, zejména pak údaje o nemovitostech, kterých se
projednávané odstranění ¢ýká.

4) Sděleni informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu.

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

Ve světle výše uvedeného máme za to, že v tomto případě lze požadované informace (dokumenty)
bez dalšího poskytnout, neboť zde ríejsou naplněny zákonné předpoklady pro nevyhověnítéto žádosti.

Samozřejmě je nám známa povinnost nést náklady spojené s pořízenkn kopii, opatřením
technických nosičů dat a s odesláním ir)formací žadateli ve smyslu ust. § 17 odst. 1 informačního
zákona.

S poděkováním a pozdravem

MěÚ Ústí nad Orlicí
Doručeno: 01 .08.2022 07:5Ó:1 1
Č. j.:MUUo/67713/2022/sÚ/
listy: O přílohy: 1 list.pňloh: O
druh příloh. datová zpráva ISDS
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Městský úřad Ústi nad Orlicí
stavební úřad

č.j.: MUUO/67713/2022/SÚ/Ma
Číslo spisu: 21553/2022
Spisová značka: SÚ-OOO-Ma/21553/2022
Poč. listů: 1
Poč. přIloh: O
Poč. lis. př.: O

Oprávněná úř. osoba: Marčík
Tel: 465 514 239 777 736 338
E-mail: marcik@muuo.cz
Datum: 15. srpna 2022
Místo: Ústí nad OrlicI

PB SCOM s.r.o., IČO 25397087, Radniční 28, Hranice 1-MěStO, 753 01 Hranice 1

SDĚLENÍ

Dne 1.8.2022 jste podali žádost o poskytnuti informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, týkajÍcÍ se vydávaných povolení na odstraněni staveb.

Stavební úřad Městského úřadu Ústi nad Orlicí, jako stavební úřad příslušný dle ustanoveni
§ 13 odst. 1 písm. C) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovánI a stavebním řádu (stavební zákon), v
platném znění (dále jen "stavební zákon") Vám k výše uvedenému podáni sděluje, že nás|edujÍcÍ:

k bod u Č.1 - ano, stavební úřad vydává rozhodnuti o odstraněni stavby

k bodu Č.2 - v období od 1.2.2022 k dnešnímu dni stavební úřad nevydal rozhodnuti o odstraněni stavby

k bodu Č.3 - v současné době neprobíhá žádné řIzenI o odstraněni stavby

k bod u Č.4 - ohlášeni o odstraněni stavby bylo podáno 5:

· H.M. - souhlas sodstraněnim stavby ,,rodinného domu čp.24 Orlické Podhůří" na st.p.č.24
v katastrálni území Rviště byl stavebním úřadem vydán dne 25.února 2022

· ZEMOS Orlické Podhůří a.s., Velká Skrovnice 25 - souhlas s odstraněním ,,zemědělského objektu"
na st.p.č. 129/1, 129/2 v katastrálni území Rviště byl stavebním úřadem vydán dne 30.března 2022

· J.M. - souhlas s odstraněním stavby ,,rodinného domu čp.149 v Dolních Libchavách" na st.p.č.193
v katastrálni území Dolní Libchavy byl stavebním úřadem vydán dne 21.dubna 2022

· M.S. - souhlas s odstraněním stavby ,,demolice objektu čp.123 v Hnátnici" na st.p.Č.166 v katastrálni
území Hnátnice byl stavebním úřadem vydán dne 23.června 2022

· J.Z. a M.Z. - souhlas s odstraněním stavby ,,stodoly u RD čp.33 v Ústi nad Orlici Il." na st.p.č.67
v katastrálni území Hylváty byl stavebním úřadem vydán dne 18.července 2022

Petr Marčík
vedoucí stavebního úřadu

Doručí se:
PB SCOM s.r.o., Radniční 28, Hranice 1-MěStO, 753 01 Hranice 1, OS: PO, yb4h36q

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlici lČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
tel.: +420 465 514 111 email: podatelna@muuo.cz
fax: +420 465 525 563 web: http://www.ustinadorlici.cz

bankovní spojeni:
KB Ústi nad Orlicí, Č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg


