
 

Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I. stupně 
Masarykova 32, 664 61 Rajhrad, tel.: 547 426 820 

e-mail: achroma@rajhrad.cz; http://www.rajhrad.cz; ID datové schránky: rrebbtj 
 

V Rajhradě 14.10.2022 

č. j.:  MěRaj/3230/2022-Ca 

vyřizuje: Ing. A. Chromá, Ph.D. 

tel:   547 426 820 

vypraveno dne: 

 dle rozdělovníku: 

 

 XXX 

 

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

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“).  

 

Dne 29.09.2022 Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I. stupně (dále jen „stavební úřad“), jako 

stavební úřad příslušný podle ustanovení § 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 Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 

Sb.“) s názvem "Žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb., kdy požadujete: 

1) Vydává Vaše obec (obecní úřad, stavební úřad) 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 

1. 2. 2022 doposud.  

3) Sdělení informací 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.  

4) Sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu. 

 

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytujeme Vámi požadované 

informace (období od 01.02.2022 doposud): 

ad 1) ano; 

ad 2) ve Vámi uvedeném období stavební úřad vydával dva souhlasy s odstraněním stavby 

(viz přílohy); 

ad 3) v současné době stavební úřad nevede žádné řízení o odstranění stavby; 

ad 4) v současné době není u stavebního úřadu ohlášeno žádné odstranění stavby. 

 

 

               OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 

                    

 

Ing. Andrea C h r o m á, Ph.D. 

vedoucí odboru stavebního  

           úřadu I. stupně Rajhrad 
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