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Poskytnutí informace 
 

 
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí a výstavby, jako stavební úřad příslušný 
podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel dne 29.7.2022 Vaši žádost 
o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), v níž požadujete: 
 

Informace týkajících se rozhodnutí o odstranění stavby podle § 128 odst.4 a 129 stavebního zákona pouze 

u právnických osob od 1.2.2022 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. 

 

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám k Vaší žádosti poskytuji tuto informaci: 

1) Rozhodnutí o povolení odstranění stavby dle, 129 odst.4 stavebního zákona ani nařízení 
odstranění stavby dle § 129 stavebního zákona v požadovaném období vydáno nebylo. 

2) V současné době probíhá řízení o odstranění stavby dle, 129 stavebního zákona sp. Zn. MěÚ-
RpR/030407/2022/Pa, které bylo zahájeno dne 5.4.2022 a dosud je neukončeno. Jedná se o jedná 
se o 10 objektů navazujících na sebe tak, že tvoří 4 samostatné celky. Jednotlivé chatky jsou bez 
sociálního zařízení, jsou napojeny na elektroinstalaci. Objekt, v němž se nachází sociální zařízení, 
kuchyň a jídelna je napojen na veřejný vodovod, odpadní vody jsou svedeny do jímky na 
vyvážení. Vše na pozemcích p.č. 26/1, 27/2 v katastrálním území Valašská Bystřice. 
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3) Ohlášení záměru odstranit stavbu dle 128 stavebního zákona v požadovaném období podáno 

nebylo. 

 
Otisk úředního razítka 

 
  
Ing. Helga Hrňová, v.r. 
vedoucí oddělení výstavby 
(dokument je opatřen elektronickým podpisem) 
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účastníci (dodejky) 
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