
Žádost  1. srpna 2022 – datovou schránkou: 

Žádáme o poskytnutí níže specifikovaných informací, které má Vaše obec k dispozici: 

1) Vydává vaše obec (obecní úřad, stavební úřad) rozhodnutí o odstranění stavby? 

2) V případě kladné odpovědi žádáme o poskytnutí kopií 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 informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu 

 
 
Odpověď 3. srpna 2022 – datovou schránkou: 

 Vydává vaše obec (obecní úřad, stavební úřad) rozhodnutí o odstranění stavby? 

 ano 

 V případě kladné odpovědi žádáme o poskytnutí kopie první stránky rozhodnutí o 
odstranění stavby vydaných podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona od 1.2.2022 
doposud: 

 v příloze Vám poskytujeme anonymizovanou kopii první stránky rozhodnutí o 
odstranění stavby JID: 41844/2022/muhb ze dne 19.4.2022 

 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 

 v současně době je vedeno jedno řízení odstranění stavby – odstranění části 
domu č.p. 2 na pozemku st.pl. 2 v katastrálním území Jedouchov. 

 Sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu 

 v  období uvedeném v žádosti bylo na základě podaných ohlášení vydáno 6 
souhlasů k odstranění stavby:   

 část hospodářské usedlosti + další pozůstatky staveb Lípa, Chválkov na 
pozemku st. p. 4, 15, 3/1, 3/2 v katastrálním území Chválkov 

 rodinný dům Herálec, Kamenice č.p. 85 na pozemku st. p. 81 v katastrálním 
území Kamenice u Herálce 

 ubytovna, Havlíčkův Brod, Ledečská č.p. 3295 na pozemku st. p. 5035 v 
katastrálním území Havlíčkův Brod 

 zemědělská stavba Krásná Hora, Broumova Lhota na pozemku st. p. 6/2 v 
katastrálním území Broumova Lhota 

 garáž  na pozemku st. p. 570 v katastrálním území Česká Bělá 

 rodinný dům Ždírec č.p. 25 na pozemku st. p. 28 v katastrálním území Ždírec 
u Pohledu 

Požadované informace jsou poskytovány v rozsahu omezení, daných právní úpravou v oblasti 
osobních údajů. Kopie rozhodnutí je poskytnuta s anonymizovanými osobními údaji. 
K anonymizovaným osobním údajům bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti. 

 
 


