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Městský úřad Svitavy 
odbor výstavby, T. G. Masaryka 35, Svitavy 

tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,DS: 6jrbphg, e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz 
 

Svitavy, dne 14. května 2019 
                                       

Č.j.: 25040-19/OV-mal / 3537-2019  
Spisová značka: 3537-2019 
Oprávněné úřední osoby: Lenka Makovská  
Telefon: 461550234 
E-mail: lenka.makovska@svitavy.cz  

 

Žadatelé 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

S DĚ L E N Í  
 

Dne 7.5.2019  podali  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  žádost  o poskytnutí  
informací podle  zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném  přístupu  k informacím,  v platném znění, 
které se týká stavby  rodinného domu ulice  Kapitána Nálepky  792/4, Předměstí, Svitavy, na 
pozemku: st.p.č. 1415 v katastrálním území Svitavy-předměstí. 

 

Podavatelé  žádosti  o poskytnutí informace  podle zák.č. 106/1999 Sb., v platném znění  
uvádí, že   na začátku letošního roku byly   zahájeny práce  na přestavbě  domu  č.p. 4  na ulici  
Kapitána Nálepky ve Svitavách na  „Zařízení pro děti  vyžadující okamžitou pomoc“ v rámci 
příspěvkové organizace Dětské centrum Svitavy (dříve  Kojenecký ústav  a  dětský domov Svitavy) 
aniž  byli sousedé, informováni o probíhající  rekonstrukci, která se jich bezprostředně dotýká. 
Dotazují se, jak je možné, že ke  stavebnímu  řízení  nebyly  potřeba  souhlasy sousedů, kteří jsou 
rekonstrukcí  dotčeni.  

 

Ve  výše uvedené žádosti   podavatelé  po stavebním úřadě požadují :  

1. Poskytnutí jakéhokoliv  rozhodnutí, na základě něhož byly zahájeny  stavební práce bez 
účasti   majitelů sousedních  nemovitostí, jejichž  práva  byla   dotčena  způsobeným 
hlukem vrtaček, sbíječek, prachem ze  suti vyvážené před dům atd.  

2. Poskytnutí materiálů, které byly podkladem   pro  zahájení  prací  na rekonstrukci 
objektu, popis  projektovaných zásahů do bytových jednotek, kalkulaci  nákladů 
stavebních prací a termín dokončení  prací zejména o doložení  závazného  stanoviska 
orgánu  územního plánování podle § 96 b) odst. 3, že  záměr  je přípustný  z hlediska  
územně plánovací  dokumentace  města Svitavy.  
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Odbor výstavby Městského úřadu Svitavy, 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, žadatelům podle § 14 odst. 5, písm. d) zákona č. 106/1990 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění, sděluje následující. 

 

Zdejším stavebním úřadem k provádění údajných stavebních  prací na  rodinném domě ulice  
Kapitána Nálepky  792/4, Předměstí, Svitavy, na pozemku: st.p.č. 1415 v katastrálním území 
Svitavy-předměstí nebylo  vydáno  žádné rozhodnutí nebo opatření vyžadované stavebním 
zákonem. Z toho je zřejmé, že stavební úřad nemůže poskytnout  žádný z požadovaných dokladů, 
neboť  je nemá k dispozici.  

 

Předmětnou žádost  o poskytnutí informací podle  zák.č. 106/1999 Sb., v platném znění   
stavební úřad vyhodnotil jako podnět k provedení kontrolní prohlídky  předmětné budovy  
rodinného domu ulice  Kapitána Nálepky  792/4, Předměstí, Svitavy, na pozemku: st.p.č. 1415 v 
katastrálním území Svitavy-předměstí v souladu s ustanovením § 133 stavebního zákona.  Účelem 
kontrolní prohlídky bude prověření, zda nedošlo, popř. nedochází k porušování stavebního zákona.   

 

 

 
Lenka Makovská 

úředník odboru výstavby 
 

 

 

 

 
 
Obdrží: 
Žadatelé 
1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


