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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 9.1.2020 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 související s odpojováním staveb od systému centrálního zásobování teplem na území města 

Rožnova pod Radhoštěm, popřípadě s rozhodováním posuzujícím důvody nepřipojení nových staveb k 

tomuto systému: 

 

I. V kolika případech došlo k vydání pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s 

provedením ohlášeného stavebního záměru, v rámci, kterých se posuzovalo anebo rozhodovalo o 

odpojení od soustavy centrálního zásobování teplem a/nebo umístění jiného zdroje tepla, a to za 

roky 2017, 2018 a 2019 (s uvedením těchto informací za každý rok samostatně). 

II. V kolika případech došlo k pravomocnému zamítnutí návrhu na vydání stavebního povolení, v 

rámci, kterých se posuzovalo anebo rozhodovalo o odpojení od soustavy centrálního zásobování 

teplem a/nebo umístění jiného zdroje tepla, a to za roky 2017, 2018 a 2019 (s uvedením těchto 

informací za každý rok samostatně).  

 

 A dále žádáte o poskytnutí následujících dokumentů:  

I. kopie deseti (10) posledních (z hlediska data jejich vydání) pravomocných stavebních povolení 

nebo souhlasů s provedením ohlášeného stavebního záměru, v rámci, kterých se posuzovalo 

anebo rozhodovalo o odpojení od soustavy centrálního zásobování teplem a/nebo umístění jiného 

zdroje tepla, přičemž žádné z těchto rozhodnutí/souhlasů by nemělo být starší než 3 roky. V 

případě, že proti rozhodnutí ve věci samé bylo podáno odvolání, prosíme taktéž o zaslání 

rozhodnutí odvolacího správního orgánu; a 

II. kopie deseti (10) posledních (z hlediska data jejich vydání) pravomocných zamítnutí návrhu na 

vydání stavebního povolení, v rámci, kterých se posuzovalo anebo rozhodovalo o odpojení od 

soustavy centrálního zásobování teplem a/nebo umístění jiného zdroje tepla, přičemž žádné 

z těchto rozhodnutí/souhlasů by nemělo být starší než 3 roky. V případě, že proti rozhodnutí ve 

věci samé bylo podáno odvolání, prosíme taktéž o zaslání rozhodnutí odvolacího správního 

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

K vydání pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášeného stavebního 
záměru, v rámci, kterých se posuzovalo anebo rozhodovalo o odpojení od soustavy centrálního 
zásobování teplem a/nebo umístění jiného zdroje tepla došlo v roce: 

− 2017 - 1 x - stavební povolení č.j. MěÚ-RpR/22717/2017 ze dne 26.6.2017 

− 2018 - 1 x - schválení stavebního záměru č.j. MěÚ-RpR/234747/2018 ze dne 29.6.2018 

- 2019 - 2 x - stavební povolení č.j. MěÚ-RpR15829/2019 ze dne 10.5.2019 a č.j. MěÚ-
RpR/23278/2019 ze dne 19.6.2019 

Kopie předmětných rozhodnutí jsou přiloženy v příloze tohoto sdělení. 

K pravomocnému zamítnutí návrhu na vydání stavebního povolení, v rámci, kterých se posuzovalo anebo 
rozhodovalo o odpojení od soustavy centrálního zásobování teplem a/nebo umístění jiného zdroje tepla, 
v letech 2017, 2018 a 2019 nedošlo.  

Vzhledem ke skutečnosti že poskytované dokumenty obsahují informace, na něž se vztahují omezení 
předpokládané zákonem č. 106/1999 Sb., byly tyto informace v souladu s § 12 zákona  
č. 106/1999 Sb. z poskytnutí vyloučeny, přičemž o jejich vyloučení bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí 
části žádosti dle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. 

  
 
Otisk úředního razítka 

 
  
Ing. Helga Hrňová 
vedoucí oddělení výstavby 
(dokument je opatřen elektronickým podpisem) 

 

 
 
Obdrží: 

Mgr. Ing. Jan Havel, advokát, ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Truhlářská 

13-15, Praha 1, IČ 27636836,  IDDS x4nhkau 
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