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MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY
Odbor výstavby a územního plánování
náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

X
Č.j.: OVÚP-19924/2022/Vo V Sedlčanech 10. října 2022

PB SCOM s.r.o.
Radniční 28
753 01  Hranice

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů

Dne 29. 09. 2022 obdržel zdejší Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Sedlčany 
Vaši žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění spočívající v poskytnutí informací a kopií dokumentů vztahujících se 
k odstraňování staveb.

Městský úřad Sedlčany, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad (dále jen 
„stavební úřad“) věcně a místě příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,          
o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 
Vám na základě žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění  s d ě l u j e  tyto informace k Vašich níže uvedeným 
dotazům:

1. Vydává Vaše obec (obecní úřad, stavební úřad) rozhodnutí o odstranění stavby?

Ano, zdejší stavební úřad vydává rozhodnutí o odstranění stavby.

2. V případě kladné odpovědi na výše uvedený dotaz žádáme o poskytnutí kopie první stránky 
rozhodnutí o odstranění stavby vydaných podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona od 
01. 02. 2022 doposud.

V příloze Vám poskytujeme anonymizovanou kopii požadované listiny.
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3. Sdělení informaci o probíhajících řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být 
vydání rozhodnutí o odstranění stavby, zejména pak údaje o nemovitostech, kterých se 
projednávané odstranění týká.

V současné době zdejší stavební úřad vede řízení o nařízení odstranění stavby: „zemědělská 
stavba“ v katastrálním území Nalžovické Podhájí, obec Nalžovice provedené bez vydaného 
příslušného povolení či jiného úkonu vyžadovaného stavebním zákonem.

4. Sdělení informací o podaných ohlášení záměru odstranit stavbu.

V současné době nebylo u zdejšího stavebního úřadu podáno ohlášení záměru odstranit 
stavbu.

otisk razítka

Petr  Voháňka  v.r.
referent odboru výstavby a územ. plánování

Příloha
Anonymizovaná kopie rozhodnutí č.j.: OVÚP-2304/2022/Vo ze dne 14. 03. 2022

Obdrží
PB SCOM s.r.o., Radniční 28, 753 01  Hranice (datová schránka: yb4h36q)
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