
Městský úřad Sedlčany
odbor výstavby a územního plánování
264 01 SEDLČANY

Č.j. : OVÚP-16572/2017No
Telefon: 318822742, linka 141

V Sedlčanech dne: 15.09.2017

Sdělení k Vaší žádosti o poskytnutí informace

Dne 03.09.2017 obdržel zdejší odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu
v Sedlčanech (stavební úřad) Vaše námitky k řízení vedeném u zdejšího stavebního úřadu
č.j.: OVÚP-15691/2017No a týkající se stavby oplocení na pozemku rc.č.
v kat. území Nalžovické obec Nalžovice ro stavebníka

ve kterých současně žádáte o
poskytnutí informace ve smyslu zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění, spočívající ve sdělení zda bylo se stavebníkem vedeno přestupkové řízení ve
věci spáchaného přestupku podle § 178 odst. 1 písmo a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž o informaci, zda bylo ve věci
pravomocně rozhodnuto a stavebník byl shledán vinným ze spáchání výše uvedeného přestupku.

Městský úřad Sedlčany, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad (dále jen
"stavební úřad") věcně a místě příslušný podle § 13 odst. 1 písmo c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")
Vám na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění s děl u je následující:

• Z přestupku, kterého se výše uvedený stavebník dopustil tím, že provedl stavbu oplocení bez
vydaného územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, byl stavebník zdejším stavebním
úřadem uznán vinným a proto mu byla také v přestupkovém řízení uložena pokuta. Vzhledem
k tomu, že odvolací správní orgán v odvolacím řízení rozhodnutí o uložení pokuty vydané
zdejším stavebním úřadem zrušil, rozhodnutí o uložení pokuty nenabylo právní moci (není
pravomocné).

Tato informace byla poskytnuta na základě žádosti žadatele, která byla učiněna jako součást
námitek podaných k řízení vedeném před zdejším stavebním úřadem pod č.j.: OVÚP-
15691/2017 No. \
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