
                                                                                                                                                     č.ev. BnJe 04335/20 

Žádost č. 7/2020 

 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů č.j. BnJ-OSŽP-2020/1780-2 

 
I. Žadatel: 

Fyzická osoba: 

 

Jméno a příjmení  

Datum narození  

Trvalé bydliště  

Doručovací adresa  

Kontakt (tel., e-mail)  

 

II. Odbor, kterému je žádost určena: 

Město Bakov nad Jizerou 

 

III. Předmět žádosti o informace: 

Žádost byla zaslána samostatným dopisem ze dne 15.10.2020 doplněná mailem ze dne 19.10.2020, který byl 

doložený originálem 20.10.2020. 

Žádost a poskytnutí informace byla odeslána poštou samostatným dopisem dne 29.10.2020: 

Sdělení k podnětu ze dne 15.10.2020 a 18.10.2020 a sdělení údajů dle zákona č. 

106/1999 Sb. 

 

Městský úřad, odbor stavební a ŽP Bakov nad Jizerou obdržel dne 15.10.2020 

podnět a dne 18.10.2020 doplnění podnětu (oznámení), které učinila

ve věci nepovolených staveb na 

pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo  v kat. území 

Buda a zároveň o sdělení údajů dle zákona č. 106/1999Sb. 

Městský úřad, odbor stavební ŽP Bakov nad Jizerou Vám sděluje následující: 

Podání ze dne 15.10.2020 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4) žádost o sdělení údajů dle zákona č. 106/1999Sb. 

 

 z jakého podnětu a k jakému dni bylo řízení o nařízení odstranění všech  

rodinných domů ( dle ÚS8 Buda), potažmo dodatečné stavební 

povolení zahájeno 

1) podnětem pro zahájení správního řízení z moci úřední o nařízení odstranění 

stavb  a ÚS8 – Buda, byla žádost o jejich dodatečné povolení, vždy 

byla provedena prohlídka na místě 

2) podnětem pro zahájení správního řízení z moci úřední o nařízení odstranění 

stavby ÚS8 – Buda, bylo zjištění při kontrolní prohlídce konané dne 

21.10.2020 

Podrobný výčet úkonů v řízeních je uveden níže. 

 k jakému dni stavebník požádal o dodatečné vydání 

stavebního povolení 

ŽádostI o dodatečné stavební povolení byla podána pro + dle SÚ8- Buda 

dne 23.4.2020 (čj. BnJ-OSŽP-2020/774, čj. BnJ-OSŽP-2020/775)  

 v jakém stadiu se všechna tato řízení o nařízení odstranění nepovolených 

staveb, potažmo o dodatečná stavební povolení nacházejí, resp. jaké úkony 

v těchto řízeních správní orgán učinil a s jakým výsledkem. 

 

 na ppč. v kat. území Buda 

Nařízení odstranění stavby (čj. BnJ-OSŽP-2020/848) 

1) 12.5.2020 - protokol z místního šetření 



2) 12.5.2020 – výzva k bezodkladnému zastavení prací 

3) 13.5.2020 – oznámení o zahájení správního řízení o odstranění stavby 

4) 13.5.2020 – usnesení o přerušení řízení (žádost o dodatečné povolení)  

Dodatečné povolení stavby (čj. BnJ-OSŽP-2020/774) 

1) 23.4.2020 – žádost o dodatečné povolení stavby 

2) 15.5.2020 – výzva k doplnění podkladů a usnesení o přerušení 

3) 31.8.2020 - žádost o prodloužení termínu k doplnění podání 

4) 1.9.2020 – usnesení o prodloužení termínu k doplnění podání 

5) 19.10.2020 – doplnění podkladů 

 

 na ppč. v kat. území Buda 

Nařízení odstranění stavby (čj. BnJ-OSŽP-2020/851) 

1) 12.5.2020 - protokol z místního šetření 

2) 12.5.2020 – výzva k bezodkladnému zastavení prací 

3) 13.5.2020 – oznámení o zahájení správního řízení o odstranění stavby 

4) 13.5.2020 – usnesení o přerušení řízení (žádost o dodatečné povolení)  

Dodatečné povolení stavby (čj. BnJ-OSŽP-2020/775) 

1) 23.4.2020 – žádost o dodatečné povolení stavby 

2) 15.5.2020 – výzva k doplnění podkladů a usnesení o přerušení 

3) 31.8.2020 - žádost o prodloužení termínu k doplnění podání 

4) 2.9.2020 – usnesení o prodloužení termínu k doplnění podání 

5) 19.10.2020 – doplnění podkladů  

 

na ppč. v kat. území Buda 

Nařízení odstranění stavby (čj. BnJ-OSŽP-2020/1756) 

1) 21.10.2020 – protokol z místního šetření 

2) 21.10.2020 – výzva k bezodkladnému zastavení prací 

3) 21.10.2020 – oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby 

4) 23.10.2020 – oznámení o provedení kontrolní prohlídky stavby 

 

 na ppč.  a v kat. území Buda 

Nařízení odstranění stavby (čj. BnJ-OSŽP-2020/1723) 

1) 14.10.2020 – protokol z místního šetření 

2) 14.10.2020 – výzva k bezodkladnému zastavení prací 

3) 14.10.2020 – oznámení o zahájení správního řízení o odstranění stavby 

4) 21.10.2020 – protokol z místního šetření 

5) 22.10.2020 – nařízení zastavení prací 

6) 27.10.2020 – protokol z místního šetření 

 

Doplnění oznámení nepovolené stavby – e-mail ze dne 18.10.2020 (originál ze dne 

20.10.2020) 

1) dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o 



informaci o složení výběrové komise, která rozhodovala o prodeji obecních 

pozemků parc. č. a  v kat. území Buda stavebníku

ve veřejné soutěži.    
 

Složení výběrové komise bylo v souladu se schválenými Pravidly pro prodej 

nemovitostí ve vlastnictví Města Bakov nad Jizerou, a to za účasti nejméně dvou 

členů zastupitelstva města a zástupce odboru správy majetku města 

 

 

Seznam členů komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek: 

 

Mgr. Jana Štěpánová, zastupitelka města 

Jan Kavan, zastupitel města 

Mgr. Petr Paclt, právník města 

Tomáš Horyna, vedoucí OSMM 

Jitka Šubrtová, referent OSMM 
 

 

IV. Způsob předání informace (zaškrtnout požadovaný způsob) 

 zaslat poštou 

 zaslat datovou zprávou 

 zaslat E-mailem 

 vyzvednutí osobně 

  

Datum Podpis 

29.10.2020 Petr Slezák 

-  

 


