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Poskytnutí informací dle žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
 
Na základě žádosti žadatele PB SCOM s. r. o., IČ 25397087, ze dne 26.09.2022 o poskytnutí informací, která 

byla doručena na podatelnu městského úřadu datovou schránkou dne 30.09.2022 a zaevidována pod č. j. 

NMPS/2407/2022, Vám sděluji, že je tato žádost považována za žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.  

V této souvislosti Vám sděluji, že v tomto případě je správním orgánem Městský úřad Nové Město pod 

Smrkem, stavební úřad, a k Vaší žádosti zasíláme následující odpovědi:  
 

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

Ano. 
 

ad 2) V případě kladné odpovědi žádáme o poskytnutí kopie první stránky rozhodnutí o odstranění stavby 

podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona od 01.02.2022 doposud. 

Rozhodnutí o odstranění stavby podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona nebylo vydáno. 

Bylo vydáno nařízení neodkladného odstranění stavby dle § 135 odst. 1 stavebního zákona (viz. kopie 

úvodní strany rozhodnutí). 
 

ad 3) Sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, zejména pak údaje o nemovitostech, 

kterých se projednávané odstranění týká. 

Řízení o odstranění stavby Jízdárny na parcele č. 966/1 v katastrálním území Ludvíkov pod Smrkem, řízení 

přerušeno z důvodu podání žádosti o dodatečné povolení stavby. 
 

ad 4) Sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu. 

Ve sledovaném období nejsou podána jiná ohlášení o záměru odstranit stavbu. 

 

Výše uvedené informace zasíláme datovou schránkou. 

 
 
 
Ing. Vladislav Petrovič 
tajemník MěÚ 
 


		2022-10-11T08:28:54+0200
	Ing. Vladislav Petrovič




