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

 
Městský úřad Vrbno pod Pradědem, odbor výstavby a životního prostředí, jako povinný 
subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů obdržel dne 3.10.2017 žádost Ing. Veroniky Holubcové, nar. 
8.12.1987, Myslivecká 590, 793 26 Vrbno pod Pradědem o poskytnutí informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: 

„Tímto žádám o poskytnutí následujících informací podle zákona č. 106/1999 Sb.: 

 přílohu – „barevnou kopii celkové situace v kopii katastrální mapy“ k rozhodnutí č. 
61/2014 ze dne 20.10.2014, č.j.: MUVP 10369/2014 (právní moc dne 27.10.2014), 
které bylo vydáno pro stavbu nazvanou: „PARKOVIŠTĚ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY U 
HŘBITOVA – změna SO 05 Komunikace, Smuteční síň Vrbno pod Pradědem“ 

 sdělení, zda bylo zahájeno řízení o dodatečném povolení stavby chodníků, vnějšího 
terénního schodiště, popř. rampy u stavby Smuteční síně ve Vrbně pod Pradědem, na 
které si nechalo Město Vrbno pod Pradědem zpracovat dokumentaci stavby u Ing. Jana 
Hvoreckého (sdělení starostky Města Květy Kubíčkové ze dne 21.8.2017) 

 

Stavební úřad Městského úřadu Vrbno pod Pradědem Vám sděluje následující a Vaši 
žádost vyřizuje takto: 

 Zasíláme kopii celkového situačního výkresu stavby „Parkoviště a zpevněné plochy 
u hřbitova“, výkres č. C2, která je přílohou rozhodnutí č. 61/2014 ze dne 
20.10.2014, č.j.: MUVP 10369/2014 (právní moc dne 27.10.2014). 

 Dne 2.10.2017 bylo zahájeno řízení o nařízení odstranění stavby „Parkoviště a 
zpevněné plochy u hřbitova“, stavebník Město Vrbno pod Pradědem, provedené 
v rozporu s rozhodnutím stavebního úřadu. Dne 9.10.207 podal stavebník, tj. 
Město Vrbno pod Pradědem, žádost o dodatečné povolení výše uvedené stavby. 
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o dodatečném povolení stavby. 

 
Referent odboru VaŽP 

Jana Francová 
v.r. 
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Přílohy: 

 kopie celkového situačního výkresu stavby „Parkoviště a zpevněné plochy u 
hřbitova“, výkres č. C2 
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