
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Městský úřad Bílina, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Vám  poskytuje následující sdělení 

na základě  došlé  žádosti  ze dne  09. července 2019,  dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o udělených pokutách podle stavebního zákona: 

 
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí 
informací o pokutách uložených Vaším úřadem za porušení stavebního zákona za období posledních pěti 
let.  

Žádám o poskytnutí informace o počtu pokut uložených podle § 178 odst. 3 písm. a) a písm. b) 

stavebního zákona, tj. za přestupky, kde je horní hranice pokut 2 000 000 Kč a 1 000 000 Kč. Ke každé 

uložené pokutě žádám o sdělení údajů, zda jde o pokutu uloženou podle § 178 odst. 3 písm. a) nebo 

§ 178 odst. 3 písm. b) stavebního zákona a výši uložené pokuty (byla-li výše pokuty změněna 

na základě odvolání, žádám o sdělení výše pokuty ve výši po rozhodnutí odvolacího správního orgánu). 

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o zpřístupnění 
následujících informací: 

 
Odpověď: 

1. Dle § 178 odst. 3 písm. a) stavebního zákona (jedná se o přestupky podle odstavce 2 písm. c), f) 
nebo h)) nebyly v období 2014-2019 uloženy žádné pokuty.  

 

2. Dle § 178 odst. 3 písm. b) stavebního zákona (jedná se o přestupky podle odstavce 1 písm. f) nebo 
odstavce 2 písm. e) nebo m)) byla uložena jedna pokuta ve výši 6.000 Kč. Jednalo se o přestupek 
dle § 178 odst. 2 písm. e) stavebního zákona, který byl uložen v roce 2016. 

 

Náklady Vám nebudou účtovány. 
 

 

    otisk razítka 

 

 

Ing. Oldřich Lukeš 

vedoucí odboru SÚ a ŽP 

 

                                  
                                                                                                                ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU 
                                                                                                                A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

                       Vedoucí odboru                                                                                       
              

Váš dopis zn.:                 MUBI/30546/2019 

ze dne: 09. července 2019 

Naše značka: MUBI/31359/2019/Luk 

Vyřizuje Ing. Oldřich Lukeš 

Tel.: 417 810 880 

E-mail: lukes@bilina.cz 

  

Bílina: 17. července 2019 
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