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Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
 

Dne 14.04.2022 obdržel Obecní úřad Dobrá od společnosti PB SCOM s.r.o., IČ 25397087, se 

sídlem Radniční 28, Hranice I-Město, 75301 Hranice, zastoupené Jiřím Pavlištíkem, 

jednatelem společnosti, žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační 

zákon“), ve které žádá o poskytnutí níže specifikovaných informací, které má obec Dobrá 

k dispozici. 
 

„V případě, že Vaše obec (obecní úřad, stavební úřad) vydává rozhodnutí o odstranění stavby, 

žádáme o poskytnutí informací podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona stavebního 

zákona pouze u právnických osob od 1. 11. 2021 doposud u těchto bodů. 

 

1) Rozhodnutí o odstranění stavby – kopii 1. strany rozhodnutí. 

2) Sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem má 

být vydání rozhodnutí o odstranění stavby, zejména pak specifikace nemovitostí, 

kterých se projednávané odstranění týká. 

3) Sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu, zejména pak 

specifikace nemovitostí, kterých se ohlášení týká. 

 

Naše společnost si je vědoma omezení daných informačním zákonem, tedy skutečnosti, že 

některé informace povinný subjekt není oprávněn poskytnout. V této souvislosti jsme 

přesvědčeni, že ust. § 7 až 11 informačního zákona definující údaje, které nelze poskytovat 

(citlivé údaje, ochrana obchodního tajemství a podobně) nejsou v rozporu s naší žádostí.   

 

Ve světle výše uvedeného máme za to, že v tomto případě lze požadované informace 

(dokumenty) bez dalšího poskytnout, neboť zde nejsou naplněny zákonné předpoklady pro 

nevyhovění této žádosti. 

 

Samozřejmě je nám známa povinnost nést náklady spojené s pořízením kopií, opatřením 

technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli ve smyslu ust. § 17 odst, 1 

informačního zákona.“ 

 

     
 
 

  

OOBBEECCNNÍÍ  ÚÚŘŘAADD  DDOOBBRRÁÁ  
STAVEBNÍ ÚŘAD 

č. p. 230, 73951 Dobrá 

 
 

  

  



 

 

 

Č. j.: OD 1090/2022  2 Sp. zn.: SÚ/86/2022  

 

Obecní úřad Dobrá, stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad věcně 

příslušný podle ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ust. § 

11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, k Vaší 

žádosti ze dne 14.04.2022 poskytuje v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu 

k informacím“), tyto informace: 
 

Ad. 1)  
 

Stavební úřad, v období od 01.11.2021 do 28.04.2022, vydal jedno rozhodnutí, kterým povolil 

odstranění stavby. Rozhodnutí bylo vydáno dne 21.12.2021 pod č. j. OD 3674/2021, sp. zn. 

SÚ/1914/2021/Fri, a týkalo se povolení odstranění stavby označené jako „Obecní dům Dobrá 

č.p. 231“ na pozemcích parc. č. 1 a 2/1 v kat. území Dobrá u Frýdku-Místku, pro vlastníka 

stavby obec Dobrou, IČ 00296589, se sídlem č. p. 230, 73951 Dobrá. V příloze zasíláme kopii 

1. strany tohoto rozhodnutí. 
 

Ad. 2)  
 

Stavební úřad sděluje, že v období od 01.11.2021 do 28.04.2022, nebylo zahájeno žádné 

řízení (podle správního řádu je řízení o žádosti zahájeno dnem podáním žádosti nebo 

oznámením zahájení řízení účastníkovi uvedenému v § 27 odst. 1 správního řádu, a to v 

případě řízení z moci úřední), jehož výsledkem   by mělo být vydání rozhodnutí o odstranění 

stavby, tzn, že neprobíhá žádné řízení o odstranění stavby.  
 

Ad. 3)  
 

Stavební úřad sděluje, že v období od 01.11.2021 do 28.04.2022 bylo podáno jedno ohlášení 

odstranění stavby. Ohlášení odstranění stavby rodinného domu s názvem „Odstranění objektu 

č.p. 543 v obci Dobrá vč. zpevněných ploch a inženýrských sítí“ na pozemcích parc. č. 239 a 

240 v kat. území Dobrá u Frýdku-Místku podal vlastník stavby společnost REALIA Dobrá 

s.r.o., IČ 11649101, se sídlem Kolbenova 882/5a, Vysočany, 1900 Praha 9, dne 23.03.2022. 

Souhlas s odstraněním stavby byl vydán dne 21.04.2022. 

 
 

Stavební úřad dále sděluje, že vzhledem k druhu a době věnované vyhledávání informací není 

požadována úhrada za poskytnutí informací podle ust. § 17 odst. 1 zákona o svobodném 

přístupu k informacím. 

 

 

 

 

 

Jaroslava Frischtoková 

vedoucí stavebního úřadu 

 

 

Příloha 

Kopie 1. strany rozhodnutí ze dne 21.12.2021 pod č. j. OD 3674/2021 

 

 

Obdrží (doručení do DS) 

PB SCOM s.r.o., Radniční 28, Hranice I-Město, 75301 Hranice 


