
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 

Č.j.: 43108-18/0V-hal I 5646-2018 
Spisová značka: 5646-2018 
Oprávněné úřední osoby: Luděk Harašta 
Telefon: 461550235 
E-mail: ludek.harasta@svitavy.cz 

Žadatel: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Svitavy, dne 16. srpna 2018 

SDĚLENÍ A ROZHODNUTÍ 
K ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ 

Dne 7.8.2018 obdržel odbor výstavby Městského úřadu Svitavy žádost 
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, která se týká poskytnutí informací 
k odstranění stavby: objekt Radiměř č.p. 147 na pozemku: parc. č. 3322 v katastrálním území 
Radiměř. 

Odbor výstavby Městského úřadu Svitavy, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění 
(stavební zákon) 

I) podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění poskytuje informace v části týkající se poskytnutí kopie 
dokumentu, ve kterém je uvedeno, jak bude naloženo s nebezpečným odpadem z 
odstraňované stavby č.p. 147, a to přiložením kopie vyjádření odboru životního prostředí 
Městského úřadu Svitavy č.j: ŽP/5334-12 ze dne 9.2.2012. Dále ve věci rozsahu 
odstranění stavby stavební úřad sděluje, že podle dokumentace bouracích prací měla být 
odstraněna pouze nadzemní část stavby objektu Radiměř č.p. 147. 

2) podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, v platném znění vydává rozhodnutí, kterým odmítá poskytnout kopii 
dokumentace bouracích prací pro odstranění stavby Radiměř č.p. 147 

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Odůvodnění: 

Dne 7.8.20I8 obdržel odbor výstavby Městského úřadu Svitavy žádost xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, které se týká poskytnutí informací 
k odstranění stavby: objekt Radiměř č.p. 147 na pozemku: parc. č. 3322 v katastrálním území 
Radiměř. 

Konkrétně bylo požádáno o kopii dokumentace bouracích prací, tak jak je uvedeno v bodě 2. 
Přílohy ohlášení odstranění stavby, ČÁSTI B, OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ a dále o kopii 
dokumentu, ve kterém je uvedeno, jak bude naloženo s nebezpečným odpadem z odstraňované 
stavby č.p. 147. 

Stavební úřad podle ustanovení § I4 odst. 5 písm. d) zákona č. I 0611999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění poskytl informace v části týkající se poskytnutí kopie 
dokumentu, ve kterém je uvedeno, jak bude naloženo s nebezpečným odpadem z odstraňované 
stavby č.p. 147, a to přiložením kopie vyjádření odboru životního prostředí Městského úřadu 
Svitavy č.j: ŽP/5334-I2 ze dne 9.2.20I2 (osobní údaje byly s ohledem na nařízení EU GDPR 
anonymizovány). Dále ve věci rozsahu odstranění stavby stavební úřad žadateli sdělil, že podle 
dokumentace bouracích prací měla být odstraněna pouze nadzemní část stavby objektu Radiměř č.p. 
I47. 

Ve věci poskytnutí kopie dokumentace bouracích prací pro odstranění stavby Radiměř č.p. 
14 7 stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění vydal rozhodnutí, kterým poskytnutí informace odmítnul, a to 
z následujících důvodů. 

Dokumentace bouracích prací je jednou z dokumentací podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném znění, které jsou předkládány stavebnímu úřadu k povolovacím 
úkonům ve smyslu stavebního zákona. Podle ustanovení § I68 odst. 2 stavebního zákona stavební 
úřad poskytne kopii dokumentace stavby, pokud žadatel předloží souhlas toho, kdo dokumentaci 
pořídil, případně souhlas vlastníka stavby, které se dokumentace týká. Tento souhlas však žadatel 
stavebnímu úřadu nedoložil. Současně stavební úřad zjistil, že žadatel nemá ani postavení účastníka 
řízení (povolení odstranění stavby objektu Radiměř č.p. 147),jež by mu zakládalo právo nahlížet do 
spisu podle § 38 odst. I správního řádu i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. Právo 
nahlížet do spisu tak trvá jak v průběhu řízení na prvním i druhém stupni, tak i v případě, kdy je 
řízení pravomocně ukončeno. 

Z těchto důvodů odmítnu} stavební úřad poskytnutí kopie bouracích prací. Současně 

stavební úřad musí konstatovat, že žadateli poskytnul fonnou sdělení požadovanou informaci o tom, 
jaká část stavby objektu Radiměř č.p. 147 měla být dle dokumentace bouracích prací odstraněna. 
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Poučení o odvolání 

Proti rozhodnutí o odmítnutí informací (výrok č. 2) lze podle ustanovení § 16 odst. I zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, § 81 odst. 1 a § 83 odst. I 
správního řádu podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu 
Pardubického kraje, odboru majetkovému, stavebního řádu a investic, které o odvolání rozhodne, a 
to cestou Městského úřadu Svitavy, odboru výstavby, u něhož se odvolání podává. 

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného 
vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a 
uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. 

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor 
s právními předpisy nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 

Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník - odvolatel potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
Včas podané a přípustné odvolání má dle ustanovení § 85 odst. 1 správního řádu odkladný 

účinek. 

Příloha: 

anonymizovaná kopie vyjádření odboru životního prostředí Městského úřadu Svitavy č.j: 
ŽP/5334-12 ze dne 9.2.2012 

otisk úředního razítka 

Obdrží: 
Žadatel 
1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Roman Poláček 
vedoucí odboru výstavby 
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odbor životního prostředí 

Nase číslo jednací: ŽP / 5334-12 
Vyřizuje/linka : Ing. Čermák Pavel/251 
Svitavy dne: 9.2.2012 
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Vyjádřeni z hlediska odpadového hospodářství k záměru : 
Odstraněni stávajícího objektu na parcele 1589 a 1591/1, v k.ú. Radíměř 

Veškeré demoličn í a bourací práce budou probíhat v souladu s projektovou dokumentaci pro výše 
uvedený záměr. 
Upozorňujeme vlastníka nemovitosti, že při odstraňování stavby musí postupovat v souladu se 
zákonem č . 185/2001 Sb , o odpadech ( dále jen zákona ) a zejména dbát na dodržování těchto 
ustanovení zákona : 
1) veškeré odpady, které budou vznikat při prováděni demoličních a bouracích pracích budou 
využívány případně odstraňovány způsobem, který neohrožuje lidské životy a životní prostředí a který je 
v souladu se zákonem se zvláštními předpisy 
2) vzniklé odpady budou shromažďovány utříděné podle druhů a zabezpečeny před znehodnocením 
nebo jiným nežádoucím únikem ( § 16 odst. 1 písm. e) aD zákona 
3) v případě vzniku nebezpečných odpadů v s nimi bude nakládat pouze společnost, která má udělen 
souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady 
4) při prováděni demoličních a bouracích prací bude vedena průběžná evidence odpadů v souladu 
s vyhláškou MŽP č . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění a dle Vyhlášky 
MŽP č. 381/2001 Sb., katalog odpadů v platném znění 
5) v případě využívání vzniklých odpadů na povrchu terénu musí být postupováno v souladu 
s vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládáni odpadů na skládky a jejich využíváni na 
povrchu terénu 

Toto vyjádření z hlediska odpadového hospodářství nenahrazuje povolení ani souhlas a není 
rozhodnutím ve smyslu správního řádu č. 50012004 Sb .. v platném znění , a proto se ne/ze proti němu 
odvolat 

/ 

Ing. Marek A n to š 
Ve~oucí odboru životního prostředí 


