
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mírové náměstí 15/7, Litoměřice     PSČ 412 01 

Kancelář starosty a tajemníka 

  
Vaše značka:   

Ze dne: 25.03.2019; 27.03.2019  

Frank Bold Advokáti, s.r.o. 

Údolní 33 

602 00 Brno 

IČO: 28359640 

 

č. j.: MULTM/0020977/19/KST/ECh; 

MULTM/0021516/19/KST/ECh 

  

Sp. zn.:    

    

Vyřizuje: Bc. Martina Skoková   

Telefon: +420 416 916 206   

Fax: +420 416 916 211   

E-mail: martina.skokova@litomerice.cz 

 

 

Litoměřice 05.04.2019 

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

k informacím, ze dne 25.03.2019 

Vážení, 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), doručené na Městský 

úřad Litoměřice dne 25.3.2019 a doplnění žádosti dne 27.3.2019, Vám sdělujeme: 

 

Požadované informace: 

Žadatel dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, tímto žádá Městský úřad Litoměřice, Stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), 

o zaslání kopií anonymizovaných rozhodnutí a sdělení, vydaných stavebním úřadem jako 

reakce na ohlášení stavebníka podle § 177 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (nebo do 31. 12. 2006 tehdy 

platného § 137a stavebního zákona), tedy na ohlášení o obnově stavby zničené nebo poškozené 

živelní pohromou nebo závažnou havárií. Žadatel žádá o zaslání pouze takových rozhodnutí či 

sdělení, která se týkají obnovy stavby, která byla živelní pohromou nebo závažnou havárií 

zničena nebo poškozena takovým způsobem, že buď zcela zanikla, nebo přestalo být patrno 

dispoziční řešení prvního nadzemního podlaží. 

Žadatel uvedenou žádost o informace doplňuje v tom smyslu, že pokud stavební úřad disponuje 

takovými rozhodnutími či sděleními ve větším množství, stačí žadateli, pokud mu stavební úřad 

zašle maximálně 5 takových rozhodnutí či sdělení. 

 

Poskytnuté informace: 

Stavební úřad MěÚ Litoměřice nevydal žádné rozhodnutí ani sdělení dle § 177 odst. 3 

stavebního zákona. Pro úplnost uvádíme, že jsme prověřili období od roku 1998 do současnosti. 

 

S pozdravem 

 Bc. Martina Skoková 

 vedoucí odboru Kancelář starosty a tajemníka  

 MěÚ Litoměřice 

mailto:martina.skokova@litomerice.cz

