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Městský úřad Svitavy 
odbor výstavby,T. G. Masaryka 35, Svitavy 

tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,DS: 6jrbphg, e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz 
 

Svitavy, dne 24. listopadu 2017 
                                       

Č.j.: 58766-17/OV-hal / 8412-2017  
Spisová značka: 8412-2017 
Oprávněné úřední osoby: Luděk Harašta  
Telefon: 461550235 
E-mail: ludek.harasta@svitavy.cz  

 

Žadatel: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

S DĚ L E N Í  
 

Dne 16.11.2017  podal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., v platném znění, která se týká bývalé 
stavby:  

 

OBJEKT RADIM ĚŘ Č.P. 147 - BÝVALÁ TRUHLÁRA 
 

na pozemku: st.pl. 1589 v katastrálním území Radiměř. 

 

Předmětem žádosti bylo o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění týkající se stavby OBJEKTU RADIMĚŘ Č.P. 147 - 
BÝVALÁ TRUHLÁRNA na pozemku: st.pl. 1589 v katastrálním území Radiměř. Konkrétně se 
jednalo o poskytnutí kopií těchto dokumentů: 

 

- Ohlášení odstranění stavby 

- Souhlas a rozhodnutí o odstranění stavby, terénních úprav a zařízení výše uvedené stavby 

- Oznámení o odstranění výše stavby 

- Kopii dokumentu o provedené kontrole odstranění výše uvedené stavby, byla-li provedena 

 

Odbor výstavby Městského úřadu Svitavy, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 
odst. 1 písm. c)  zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění 
(stavební zákon) podle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění žadateli sděluje 
následující. 

 

Na základě Vaší žádosti Vám stavební úřad zasílá kopie dokumentu vedených stavebním 
úřadem obsahujících Vámi požadované informace a to: 



 

Strana 2 Č.j.: 58766-17/OV-hal / 8412-2017 
 

 

- ohlášení odstranění, podané na Městský úřad Svitavy dne 17.2.2012 

- Souhlasu s ohlášení odstranění stavby ze dne 2.3.2012 čj.: 7933-12/OV-hal / 1972-2012  

- Oznámení odstranění stavby podané na Městský úřad Svitavy dne 31.3.2016 

- Sdělení stavebního úřadu   ze dne 1.4.2016 čj.: 16778-16/OV-por / 2462-2016 

 

  

Poučení 
 

Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení popřípadě 
jiné opatření dotčeného orgánu vyžadované zvláštním předpisem. 
    

 

 
Luděk Harašta 

úředník odboru výstavby 

 

 

 

 

 

Příloha pro žadatele: 
- Kopii žádosti  - ohlášení odstranění, podané na Městský úřad Svitavy dne 17.2.2012 

- Kopii souhlasu s ohlášení odstranění stavby ze dne 2.3.2012 čj.: 7933-12/OV-hal / 1972-2012  

- Kopii – oznámení odstranění stavby podané na Městský úřad Svitavy dne 31.3.2016 

- Kopii sdělení stavebního úřadu   ze dne 1.4.2016 čj.: 16778-16/OV-por / 2462-2016 

 
Obdrží:  
Žadatel 
1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Na vědomí 

2. Městský úřad Svitavy - kancelář starosty a tajemníka, T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 
Svitavy 2 

 
 
 
 
 
 


