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Vaše značka:  
Ze dne: 08. 07. 2020 
Č. j.: MULTM/0041343/20/KST/ECh 
Sp. zn.:  
  
Vyřizuje: Bc. Martina Skoková 
Telefon: +420 416 916 206 
E-mail: martina.skokova@litomerice.cz 
 
Litoměřice 15. 07. 2020 
 

Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Vážená paní, 
 
dne 08.07.2020 byla na Městský úřad Litoměřice doručena Vaše žádost podaná dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o informacích“), týkající se poskytnutí následujících 
informací: 
 
Požadované informace: 

1) Existuje kontrola dodržování územního plánu ze strany stavebního odboru? 
(nebo je to jen „papír”)  

2) Je možno povolit nebo dodatečně povolit stavbu, pokud neexistuje povolení 
ze strany CHKO České středohoří? 

3) Jak se řeší nařízené odstranění stavby, pokud stavebník neuposlechne? 
 
Poskytnuté informace: 

1) Rozhodně se nejedná jen o „papír“ jak uvádíte. Stavební úřad MěÚ Litoměřice 
při povolování staveb kontroluje soulad povolované stavby s územním plánem 
podle § 90 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že nebylo 
vydáno závazné stanovisko dotčeného orgánu, kterým je úřad územního 
plánování odboru územního rozvoje MěÚ Litoměřice. 

2) Stavbu, pro jejíž povolení je dotčeným orgánem Agentura ochrany přírody 
a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří nelze 
bez souhlasného závazného stanoviska tohoto orgánu povolit. 
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3) Pokud je rozhodnutí stavebního úřadu o nařízení odstranění stavby 
pravomocné a stavebník stavbu ve stanovené lhůtě neodstranil, lze tuto 
povinnost vymáhat v exekučním řízení na nepeněžité plnění podle § 103 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

S pozdravem 

Bc. Martina Skoková 
vedoucí odboru KSaT 
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