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ŽÁDOST 

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

 
Žádost o informace k tiskům 

 

Žádám o poskytnutí informace (popis požadované informace): 
 

Žádáme o následující informace (dokumenty): 
1. Vydává Vaše obec (obecní úřad, stavební úřad) rozhodnutí o odstranění stavby? 
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 1.2.2022 doposud. 

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

4. Sdělení informace o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu. 
 
 
Odpověď na žádost:  
 

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Moravské Třebové, jako 
stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"stavební zákon"), a zároveň místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) na základě Vaší 
žádosti o poskytnutí informací podle č. zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ"), kterou obdržel dne 
30.9.2022 a která byla zaevidována pod č. j. MUMT 31111/2022-OVUP1, poskytuje 
následující informace: 

 Stavební úřad vydává rozhodnutí o odstranění stavby. 

Informace o rozhodnutích o odstranění stavby vydaných podle § 128 odst. 4 a § 129 
stavebního zákona, sdělení o probíhajících řízeních o odstranění stavby, sdělení 
informací o podaných ohlášení záměrů odstranit stavbu jsou zpracovány v následující 
tabulce: 
 

Identifikace 
žadatele 
IČO 

Identifikace stavby Lokalizace 
stavby 

Druh 
rozhodnutí 

Datum 
vydání 

64509818 Demolice objektů stará 
pila 

parc. č. 2485/8, 
2493, 2496, 

2485/5, 2485/6, 

rozhodnutí 12.4.2022 
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2485/7  k.ú. 
Moravská 
Třebová 

Soukromá 
osoba 

Odstranění stavby po 
požáru – Malíkov č.p. 

20 

St. p. 29  k. ú. 
Malíkov 

souhlas 3.10.2022 

Soukromá 
osoba 

Garáž na st. p. 270 k.ú. 
Mladějov na Moravě 

St. p. 270 k. ú. 
Mladějov na 

Moravě 

souhlas 13.6.2022 

Soukromá 
osoba 

Demolice objektu po 
vyhoření Linhartice č.p. 

108  

St. p. 1/1 k. ú. 
Linhartice 

souhlas 30.5.2022 

Soukromá 
osoba 

Odstranění rodinného 
domu a doplňkových 

staveb - Sušice č.p. 41 

parc. č. 3561, 
3562, 3563/1 k. 

ú. Moravská 
Třebová 

souhlas 8.3.2022 

 
 
 

[otisk úředního razítka] 
 Ing. Dušan  S e j b a l 

vedoucí odboru výstavby 
a územního plánování 

tel.:+420 461 353 129 
mobil:+420 737272502 
e-mail: dsejbal@mtrebova.cz 
www.moravskatrebova.cz 
 
Způsob poskytnutí informace: DS 
Dne: 10.10.2022 


