
PB SCOM s.r.o.

Radniční 28

753 01 Hranice

_ Městský obvod Radvanice a Bartovice

Odbor stavebního řádu

Těšínská 87/281

71 00 r a-Radvanice

V Hranicích dne 24.3.2022

Žadatel: PB SCOM s.r.o., se sídlem Radniční 28, Hranice l-Město, 753 01 Hranice, IČO:

25397087, zapsaná v obchodním rejstřík ' ' '

v Ostravě, sp. zn. C 18505, zastoupena

Žádost o poskytnutí informace podle zák. č. 106!1999 Sb.

Vážení,

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

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí

níže specifikovaných informací, které má Vaše obec k dispozici.

Vpřípadě, že Vaše obec (obecníúřad, stavebníúřad) vydává rozhodnutie odstraněnístavby, žádáme

o poskytnutí informací podle § 128 adst. 4 a § 129 stavebniha zákona pouze u právnických osob od

1. 11. 2021 doposud u těchto bodů.

1) Rozhodnutí o odstranění stavby — kopii 1. strany rozhodnutí.

2) Sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být

vydání rozhodnutí o odstranění stavby, zejména pak specifikace nemovitostí, kterých se

projednávané odstranění týká.

3) Sdělení informacío podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu.

Naše společnost si je vědoma omezení daných informačním zákonem, tedy skutečnosti, že některé

informace povinný subjekt není oprávněn poskytnout. V této souvislosti jsme přesvědčení, že ust. § 7

až 11 informačního zákona definující údaje, které nelze poskytovat (citlivé údaje, ochrana obchodniho

tajemství a podobně) nejsou v rozporu s naší žádostí.

Ve světle výše uvedeného máme za to, že v tomto případě lze požadované informace (dokumenty)

bez dalšího poskytnout, neboť zde nejsou naplněny zákonné předpoklady pro nevyhovění této žádosti.

Samozřejmě je nám známa povinnost nést náklady spojené s pořízením kopií, opatřením

technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli ve smyslu ust. § 17 odst. 1 informačního

zákona.

S poděkováním a pozdravem
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', ', Statutární město Ostrava

\ ,: Uřad městského obvodu Radvanice a Bartovice

" odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí

Vaše značka:

še dne: 31. 03. 2022

C. 1.: RaB/02961/22/SŘDaŽP/Lu PB 390M S-r-O-

Sp. zn.: RaB/O2030/22 Radmcm 28

753 01 Hranice

Vyřizuje:

Telefon:

E-maií:

 

Datum: 1 1. 04. 2022

Vyjádření k žádosti o informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 31. 03. 2022 byla Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice doručena Vaše žádost, ve které
žádáte o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacim“).

Předmětem Vaší žádosti je poskytnutí informací týkající se:

1) Rozhodnutí o odstranění stavby — kopii 1. strany rozhodnutí.

2) Sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být vydání
rozhodnutí o odstranění stavby, zejména pak specifikace nemovitostí, kterých se projednávané

odstranění týká.

3) Sdělení informací () podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu.

Vsouladu sust. § 4a odst. 2 písm. a), b) zákona o svobodném přístupu kinformacím Vám tímto

poskytujeme následující informace:

K bodu č. 1) Vám zasíláme 1x kopii rozhodnutí a 3x souhlas o odstranění stavby, které byly vydány ve lhůtě

od 1. 11. 2021 dosud.

K bodu č. 2) Vám sdělujeme, že ve lhůtě od 1. 11. 2021 dosud neprobíhá žádné řízení o odstranění stavby
podle § 128 odst. 4 a § 129 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

zákon), ve znění pozdějších předpisů.

K bodu č. 3) Vám sdělujeme, že dne 31. 3. 2022 bylo stavebnímu úřadu doručeno ohlášení odstranění stavby
týkající se objektu garáží na pozemku parc. č. 3287/21 v k. ú. Radvanice.
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