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BTL Moravia s.r.o. IČO: 27616223 
Štěrboholská 1434/102a 
10200 Praha 10 – Hostivař 
Adresa pro doručování: 
BTL Moravia s.r.o. 
Jesenická 152 
79326 Vrbno pod Pradědem 

 

R O Z H O D N U T Í 
 
Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu Vrbno pod Pradědem  jako věcně a místně 
příslušný orgán,  podle § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákona o informacích“), rozhodl 
 

takto: 
 
Žádosti právnické osoby BTL Moravia s.r.o., IČO: 27616223, se sídlem Štěrboholská 1434/102a, 10200 
Praha 10 – Hostivař s adresou doručování na provozovnu BTL Moravia s.r.o., Jesenická 152, 793 26 
Vrbno pod Pradědem, o poskytnutí informace - zaslání kopie kolaudačního rozhodnutí pro objekt na 
pozemku parc. č. 715/5 a 715/3 v kat. území Vrbno pod Pradědem – „autodoprava a hasičská zbrojnice“ 
v areálu společnosti ENERGOAQUA, a.s. ve Vrbně pod Pradědem se podle ustanovení § 15 zákona o 
informacích, 

nevyhovuje a informace se neposkytne. 
 

Odůvodnění. 
 
Dne 31.11.2017 byla Městskému úřadu Vrbno pod Pradědem, odboru výstavby a životního prostředí 
doručena prostřednictvím datové schránky žádost právnické osoby BTL Moravia s.r.o., IČO: 27616223, 
se sídlem Štěrboholská  1434/102a, Praha 10 – Hostivař, provozovna BTL Moravia s.r.o., Jesenická 152, 
793 26 Vrbno pod Pradědem, (dále jen „žadatel“) o poskytnutí informace - zaslání kopie kolaudačního 
rozhodnutí pro objekt na pozemku parc. č. 715/5 a 715/3 v kat. území Vrbno pod Pradědem – 
„autodoprava a hasičská zbrojnice“ v areálu společnosti ENERGOAQUA, a.s. ve Vrbně pod Pradědem.  
 
Vzhledem k tomu, že majitelem staveb na pozemku parc. č. 715/5 a 715/3 v katastrálním území Vrbno 
pod Pradědem je firma ENERGOAQUA a.s., se sídlem 1. máje 823, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, nelze 
uvedené informace poskytnout, protože  v souladu s ustanovením § 168 odst. 2) zákona č. 183/2006 
Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) je k vydání požadované kopie kolaudačního 
rozhodnutí zapotřebí souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil, popřípadě souhlas vlastníka stavby, které se 
dokumentace týká.  
 

Poučení o odvolání: 
 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení na Městském úřadu Vrbno pod 
Pradědem a to podáním na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Vrbno pod Pradědem 
( § 16 odst. 1) odst. 2) zákona o informacích). 
 
Za správnost vyhotovení: 

                                                                                                          Milan Halo 
Referent odboru výstavby a ŽP 
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