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

Č. j.: DOK/Vyst/Mik/1211/2015
Vyřizuje: Mikina Josef
Tel.: 499 404 249

Ve Špindlerově Mlýně 01. 09. 2015

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

Věc: 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 25. 08. 2015, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
žádost žadatele pod PID MESPP000U4XZ ze dne 22. 08. 2015.
Žadatel požaduje zaslání přehledu:
•

•

•

o všech dosud neukončených řízeních zahájených a vedených na základě žádosti nebo
z moci úřední podle zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním úřadu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon“) - kdy bylo řízení zahájeno,
na základě čeho a v jaké věci a jaké procesní úkony odbor výstavby ve věci dosud
provedl.
o všech dosud nevyřízených podmětech podle § 42 a podáních dle § 37 zákona č.
500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů - kdy a kým byl podán, jaké se
týká věci, jaké úkony odbor výstavby ve věci doposud provedl
o pravomocných a vykonatelných, ale dosud nevykonaných, rozhodnutí zejména o
odstranění stavby nebo její části, o nařízení nezbytných úprav na pozemku nebo na
stavbě, o uložení pokuty za přestupek nebo správní delikt - kdy a na základě čeho bylo
řízení zahájeno, jaké se týká věci a kdy a jak bylo ve věci pravomocně rozhodnuto.

Dále žadatel požaduje poskytnutí informace formou zaslání kopie rozhodnutí o přestupcích a
správních deliktech vydaných odborem výstavby podle stavebního zákona za období od
1.3.2014 do současnosti.
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Vyjádření stavebního úřadu k podané žádosti:
Stavební úřad zasílá přehled a kopie rozhodnutí dle žádosti

otisk úředního razítka
Mikina Josef
referent odboru výstavby
Tel.: 499 404 249
Přílohy:

1) Přehled dle žádosti
2) Kopie rozhodnutí

