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Žádost o poskytnutí informace 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
 
Žádost o informaci ze dne 02.02.2019 
 
Vážení, 
obracím se na Váš úřad se žádostí o poskytnutí informací ve smyslu zákona o svobodném přístupu k 
informacím. Zajímá mě, kolik bylo Vaším úřadem v době od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018 zahájeno 
vyvlastňovacích řízení a kolik bylo vydáno rozhodnutí o vyvlastnění na základě následujících 
vyvlastňovacích titulů. 
 
1. Vyvlastnění nemovité kulturní památky (dle ustanovení § 15 odst. 3 památkového zákona) včetně 

vyvlastnění nemovité věci nacházející se v ochranném pásmu nemovité kulturní památky                   
(dle ustanovení § 17 odst. 2 památkového zákona) 

2. Vyvlastnění za účelem využívání nebo ochrany přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních 
minerálních vod (dle ustanovení § 33 odst. 2 písm. b lázeňského zákona) 

3. Vyvlastnění za účelem realizace veřejně prospěšných staveb pro ochranu před povodněmi, veřejně 
prospěšných opatření spočívajících ve snižování ohrožení území povodněmi nebo zvyšování 
retenčních schopností území (dle ustanovení § 55 a vodního zákona, případně dle ustanovení § 170 
odst. 1 písm. a, b stavebního zákona) 

4. Vyvlastnění za účelem výstavby čistírny odpadních vod (dle ustanovení § 170 odst. 1 písm. a 
stavebního zákona) 

5. Vyvlastnění za účelem realizace veřejně prospěšných opatřeních spočívajících ve zřizování územních 
systémů ekologické stability (dle ustanovení § 170 odst. 1 písm. b stavebního zákona) 

6. Vyvlastnění za účelem asanace území (dle ustanovení § 170 odst. 1 písm. d stavebního zákona) 

 
Děkuji za ochotu. 
 
 
Žadatel: 
XY 
 
 
 

 
Odpověď na žádost o informaci ze dne 02.02.2019 
 
 
Městský úřad Bílina, Odbor stavební úřad a životní prostředí Vám  na  základě  došlé  žádosti  ze dne  
02.02.2019,  dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů o poskytnutí následujících informací: 
 
Kolik bylo Vaším úřadem v době od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018  zahájeno vyvlastňovacích řízení a kolik 
bylo vydáno rozhodnutí o vyvlastnění na základě následujících vyvlastňovacích titulů 

1. Vyvlastnění nemovité kulturní památky (dle ustanovení § 15 odst. 3 památkového zákona) včetně 
vyvlastnění nemovité věci nacházející se v ochranném pásmu nemovité kulturní památky (dle 
ustanovení § 17 odst. 2 památkového zákona) 

2. Vyvlastnění za účelem využívání nebo ochrany přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních 
minerálních vod  (dle ustanovení § 33 odst. 2 písm. b lázeňského zákona) 

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA 
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina  
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3. Vyvlastnění za účelem realizace veřejně prospěšných staveb pro ochranu před povodněmi, veřejně 
prospěšných opatření spočívajících ve snižování ohrožení území povodněmi nebo zvyšování 
retenčních schopností území (dle ustanovení § 55 a vodního zákona, případně dle ustanovení § 170 
odst. 1 písm. a, b stavebního zákona) 

4. Vyvlastnění za účelem výstavby čistírny odpadních vod (dle ustanovení § 170 odst. 1 písm. a 
stavebního zákona) 

5. Vyvlastnění za účelem realizace veřejně prospěšných opatřeních spočívajících ve zřizování územních 
systémů ekologické stability (dle ustanovení § 170 odst. 1 písm. b stavebního zákona) 

6. Vyvlastnění za účelem asanace území (dle ustanovení § 170 odst. 1 písm. d stavebního zákona) 

Odpověď: 
Dle dostupných podkladů nebylo v rámci ORP Bílina řešeno jakékoliv vyvlastnění ve výše uvedených 
letech. 
 
 

 

Ing. Oldřich Lukeš 

vedoucí odboru SÚ a ŽP 
 

 


