
ŽÁDOST 
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím 
 
 

Žádost o informace k provozovně ve Starém Městě ze dne 31.7.2017 
 
Žádám o poskytnutí informace (popis požadované informace): 
Na základě Zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se na vás 
obracím se žádostí o poskytnutí kompletní dokumentace k objektům stojících na 
parcelách: 244, 323/2, 361, 362 a 363 v katastrálním území Staré Město u Moravské 
Třebové. Jedná se mi především o stavební povolení a kolaudační rozhodnutí. 
Očekávám, že termín a způsob, jakým mi bude umožněno nahlédnout do spisů, mi bude 
sdělen co nejdříve. Uvítal bych, kdyby se tak stalo ještě v průběhu srpna. 
 
Způsob poskytnutí informace:  
Zaslána písemná odpověď. 
 
Dne:  
9.8.2017 
 
Odpověď na žádost: 

Pracovník odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Moravské 
Třebové prozkoumal archív stavebního úřadu a výše uvedené doklady v něm 
nedohledal. Obecní úřad ve Starém Městě poskytl stavebnímu úřadu Protokol ze dne 
17.8.1972, ze kterého vyplívají tyto skutečnosti: 

• Stavebním úřadem, který vydával stavební povolení k výše uvedené stavbě a 
který povoloval k trvalému užívání dokončenou stavbu, byl Okresní národní výbor 
ve Svitavách, odbor výstavby. 

• Stavební povolení ke stavbě velkovýkrmny prasat ve Starém Městě bylo vydáno 
dne 28.7.1970 pod č. j. výst. 2249/70. 

• Protokol povolení k trvalému užívání velkovýkrmny prasat byl sepsán 17.8.1972 
s návrhem udělit povolení k trvalému užívání stavby. 

Tyto informace jsou poskytovány podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím.  
K nahlédnutí do vlastního Protokolu je po dohodě s pracovníkem stavebního úřadu 
možné, pokud Miloš Horáček prokáže právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li 
tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo 
veřejný zájem - § 73 odst. 2 správního řádu. 
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vedoucí odboru výstavby 
a územního plánování 
Městský úřad Moravská Třebová 


