MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
Kancelář starosty a tajemníka

Vaše značka:
Ze dne:
17. 07. 2020
Č. j.:
MULTM/0043953/20/KST/ECh
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Bc. Martina Skoková
+420 416 916 206
martina.skokova@litomerice.cz

Litoměřice 23. 07. 2020
Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane,
dne 17.07.2020 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:
- Kolik bylo stavebním úřadem uděleno sankcí v letech: 2016, 2017, 2018, 2019,
2020 – do 30.6. a to za porušení zákonných ustanovení – stavba bez územního
rozhodnutí, stavebního povolení, územního souhlasu a ohlášení (novostavba,
stavební úprava, přístavba, nástavba – vše rodinného domu).
- Kolik bylo stavebním úřadem uděleno sankcí v letech: 2016, 2017, 2018, 2019,
2020 – do 30.6. za porušení zákonných ustanovení (neuposlechnutí výzvy
k zastavení prací stavebníkem či stavebním podnikatelem).
-

Jaká byla průměrná výše těchto sankcí v jednotlivých letech?

-

Jaká byla nejvyšší udělená sankce v těchto letech?

-

Jaká byla nejnižší udělená sankce v těchto letech?
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Poskytnuté informace:
Počet
sankcí
za RD
2016
2017
2018
2019
2020 - do 30.6.

0
2
6
6
10

Průměrná výše
sankcí za RD
3 000,11 000,10 500,10 200,-

Počet sankcí
za neuposlechnutí
výzvy k zastavení
prací

Průměrná výše sankcí
za neuposlechnutí
výzvy k zastavení
prací

0
0
1
1*
2*

15 000,500 000,20 000,-

* přestupky projednány ve společném řízení společně s jinými přestupky
Nejvyšší udělená sankce v těchto letech
Nejnižší udělená sankce v těchto letech

500 000,2 500,-

S pozdravem

Bc. Martina Skoková
vedoucí odboru KSaT
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