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Zveřejnění poskytnutí informace podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

Dne 30. 09. 2022 byl povinný subjekt Městský úřad Bakov nad Jizerou požádán o poskytnutí
informace podle zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o informace a to:

1) Vydává Vaše obec (obecní úřad, stavební úřad) rozhodnutí o odstranění stavby? 

2) V případě kladné odpovědi na výše uvedený dotaz žádáme o poskytnutí kopie první stránky
rozhodnutí o odstranění stavby vydaných podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona od 1.2.2022
doposud.

3) Sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být vydání
rozhodnutí o odstranění stavby, zejména pak údaje o nemovitostech, kterých se projednávané
odstranění týká.

4) Sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu.

Povinný subjekt - Městský úřad Bakov nad Jizerou  požadované informace poskytl dne 11. 10. 2022.
V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. je povinný subjekt povinen do 15 dnů od poskytnutí
informací tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Odpověď povinného subjektu:

1) Obec není kompetentní k vydávání rozhodnutí o odstranění stavby. Podle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a podle příslušných
vyhlášek je určený způsob a kompetence k vydání rozhodnutí o odstranění stavby. Stavební úřad
rozhodnutí vydává.

2) § 128 odst. 4 - oznámení o zahájení řízení, § 129 - žádné

3) § 128 odst. 4 - oznámení o zahájení řízení (RD - obsahuje azbest)

4) Ohlášení odstranění stavby: BnJ –OSŽP-2022/1601 – odstranění RD Bakov nad Jizerou         

                                                         BnJ- OSŽP- 2022/1525 – odstranění doplňkové stavby Dolánky

                                                         BnJ – OSŽP- 2022/351 – odstranění části stavby RD Bakov n. J.  

S ohledem na ochranu osobních údajů v souladu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů, GDPR) nejsou při zveřejnění uváděny osobní údaje.

Uveřejněno dne 11. 10. 2022


