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SDĚLENÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb. 

Městský úřad v Železném Brodě, 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"), posoudil žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,                    

o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, kterou dne 4.1.2022 podala 

Istav Media, s.r.o., IČO 03441725, Nádražní č.p. 762/32, 150 00  Praha 5-Smíchov 

(dále jen "žadatel"). 

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

znění pozdějších předpisů se týká poskytnutí jednoduchého přehledu rozhodnutí (resp. z dokumentů 

nahrazujících rozhodnutí), vydaných stavebním úřadem Železný Brod za období od 01.10.2021 do 

31.12.2021 dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

Na základě výše uvedené žádosti Městský úřad v Železném Brodě, stavební úřad žadateli dle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů sděluje, že 

v předmětném období (od 01.10.2021 do 31.12.2021) vydal tato povolení či jiné opatření dle 

stavebního zákona pro pozemní stavbu (objekt budovy) pro právnickou osobu:  

- společné povolení ze dne 29.12.2021 na stavební úpravy hřbitovní kapličky (stavba občanského 

vybavení) na stpč. 474 v k.ú. Skuhrov u Železného Brodu, stavebník: Obec Skuhrov , IČO 00262561 

Úhrada k tomuto sdělení dle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů není požadována. 

Poučení: 

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stížnost“), může podat žadatel, který nesouhlasí 

s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 tohoto zákona, kterému po uplynutí lhůty podle § 17 odst. 

5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka              

a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo       

o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí. 

Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení podle § 6, 14 odst. 5 

písm. c) nebo § 17 odst. 3 uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 

odst. 7. O stížnosti rozhodne nadřízený orgán. 

Do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 
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