MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠPINDLERŮV MLÝN
ODBOR VÝSTAVBY
ŠPINDLERŮV MLÝN 173, 543 51 ŠPINDLERŮV MLÝN

Ve Špindlerově Mlýně 17. 08. 2015

Č. j.: DOK/Vyst/Mik/1176/2015
Vyřizuje: Mikina Josef
Tel.: 499 404 249

OS ,,Za rozumný rozvoj Krkonoš“
Milan Podolec
Na Lánech 428
533 52 Srch
(dále také jen „žadatel“)

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Městský úřad ve Špindlerově Mlýně, odbor výstavby (dále jen „stavební úřad“), jako správní
orgán věcně příslušný podle § 10 a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako
stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel
dne 3. 08. 2015, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
žádost žadatele pod PID MESPP000UCXF ze dne 30. 07. 2015.
Žadatel požaduje:
1.
Zaslání přehledu o všech žádostech a dalších podáních (dále jen ,,žádost“)podle zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,stavební zákon“), doručených odboru výstavby Městského úřadu Špindlerův Mlýn v období
od 1.6.2014 do 1.6.2015 s konkrétním údajem o tom:
 kdo žádost podal
 kdy byla žádost odboru výstavby doručena
 jaké věci se žádost týkala
 kdy byla žádost odborem výstavby vyřízena
 jak či jakým způsobem byla žádost vyřízena
 zda bylo oproti rozhodnutí podáno odvolání a pokud ano, jak bylo o odvolání
rozhodnuto
2.
Zaslání přehledu o řízeních podle stavebního zákona zahájených odborem výstavby
Městského úřadu Špindlerův Mlýn z moci úřední, včetně řízení o přestupcích či správních
deliktech, v období od 1.6.2014 do 1.6.2015 s konkrétním údajem o tom:
 kdy bylo řízení z moci úřední zahájeno
 vůči komu a v jaké věci bylo vedeno
 kdy a jakým způsobem bylo ve věci odborem výstavby rozhodnuto a v případě
přestupků a správních deliktů sdělení výše uložené pokuty
 zda bylo proti rozhodnutí ve věci podáno odvolání a pokud ano, jak bylo o tomto
odvolání rozhodnuto
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Vyjádření stavebního úřadu k podané žádosti:
K bodu č. 1 byl vytvořen samostatný dokument, který je zaslán v příloze.
K bodu č. 2 sděluje stavební úřad, že v období od 1.6.2014 do 1.6.2015 nebyla zahájena žádná
řízení z moci úřední ani řízení o přestupcích či správních deliktech.
otisk úředního razítka
Mikina Josef
referent odboru výstavby
Tel.: 499 404 249
Příloha:
• č. 1 přehled žádostí a dalších podání doručených odboru výstavby Městského úřadu
Špindlerův Mlýn

