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Odpověď k žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, zaslané  ze dne 30.09.2022, ve
věci odstraňování staveb

Městský úřad Bílina, Odbor dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu, Vám na základě došlé
žádosti o poskytnutí informací ze dne 30.09.2022, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkajících se „odstraňování staveb“, sděluje následující.

Otázka č. 1: Vydává Vaše obec (obecní úřad, stavební úřad) rozhodnutí o odstranění stavby?

Odpověď: Ano.

Otázka č. 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 01.02.2022 doposud.

Odpověď: Ve výše uvedeném období nebylo zdejším správním orgánem vydáno žádné rozhodnutí
podle ustanovení § 128 odst. 4 a ustanovení § 129 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

Otázka č. 3: Sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, jejíchž výsledkem má být
vydání rozhodnutí o odstranění stavby, zejména pak údaje o nemovitostech, kterých se
projednávané odstranění týká.

Odpověď: V současné době nejsou zdejším správním orgánem vedena žádná řízení, jejichž
výsledkem by mělo být rozhodnutí o odstranění stavby podle stavebního zákona.

Otázka č. 4: Sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu.

Odpověď: Ve výše uvedeném období byla podána dvě ohlášení odstranění stavby podle ustanovení
§ 128 odst. 1 stavebního zákona, kdy k těmto byl zdejším správním orgánem vydán
souhlas s odstraněním stavby podle ustanovení § 128 odst. 2 a 3 stavebního zákona.
V prvním případě se jedná o skladový objekt umístěný na části pozemku parc.
st. č. 116/1, k. ú. Měrunice, v druhém případě pak o skladové objekty umístěné na části
pozemku parc. č. 75, k. ú. Červený Újezd u Mukova.
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