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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 20.11.2017 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. Znění žádosti 
(citace):  
 
„Tímto žádám o poskytnutí následujících informací podle zákona č. 106/1999 Sb.: 

 Sdělení, zda bylo vnější schodiště smuteční síně již dodatečně povoleno a 
kolaudováno ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“); 

 Pokud ano, žádám o kopii rozhodnutí, popř. opatření, kterým bylo vnější 
schodiště, před stavbou smuteční síní dodatečně povoleno a kolaudační souhlas, 
kterým bylo uvedeno do užívání, toto žádám včetně veškerých příloh, které 
nebyly určeny pouze pro stavebníka; 

 Dále žádám o sdělení, jakým způsobem bylo do dnešního dne kontrolováno, zda 
je stavba užívána bez rozhodnutí, popř. opatření stavebního úřadu (počet 
kontrolních prohlídek, apod.). Dopisem ze dne 4.10.2017 mi bylo zdejším 
stavebním úřadem sděleno, že vydal výzvu podle § 134 odst. 2 stavebního 
zákona ke zjednání nápravy. Tato náprava, ale sjednána nikdy nebyla a stavba 
byla a je užívána neustále. Pokud nebyla provedena jediná kontrolní prohlídka za 
účelem ověření, zda je stavba užívána, žádám, o sdělení kolik podnětů musí 
občan dát a kolik lidí musí na stavbě zemřít, aby se zdejší stavební úřad podněty 
řádně zabýval.“ 

 

 
Stavební úřad Městského úřadu Vrbno pod Pradědem Vám sděluje následující a Vaši 
žádost vyřizuje takto (jednotlivé dotazy budou číslovány kvůli lepší přehlednosti):  
 
Ad 1. Sdělujeme, že dne 25.10.2017 pod č.j. MUVP 10949/2017 byla vydáno 
Rozhodnutí č. 44/2017 Dodatečné povolení stavby „Parkoviště a zpevněné plochy“, 
které nabylo právní moci dne 26.10.2017. Dále byl dne 27.10.2017 pod č.j. MUVP 
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11081/2017 vydán kolaudační souhlas s užíváním, který nabyl právních účinků dne 
27.10.2017.  
 
Ad 2. Zasíláme kopii rozhodnutí č. 44/2017 – dodatečné povolení stavby a kopii 
kolaudačního souhlasu, oboje ke stavbě „Parkoviště a zpevněné plochy u hřbitova“. 
 
Ad 3. Sdělujeme, že byly provedeny celkem tři kontrolní prohlídky a to: 

- 3.10.2017 – před vydáním výzvy ke zjednání nápravy 
- 24.10.2017 – kontrolní prohlídka k řízení o dodatečném povolení 
- 27.10.2017 – kontrolní prohlídka k vydání kolaudačního souhlasu 

 
 
 
 

 
Bc. Adam Macháč 

vedoucí odboru výstavby a ŽP 
 
 

 
Přílohy:  

- kopie rozhodnutí č. 44/2017 – dodatečné povolení stavby „Parkoviště a 
zpevněné plochy u hřbitova“ 

- kopie kolaudačního souhlasu „Parkoviště a zpevněné plochy u hřbitova“ 
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