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Sdělení dle zákona č. 106/1999 Sb.  
 
Městský úřad Železný Brod, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní 
památkové péče podle ustanovení § 29 odstavce 2 písmene b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči v platném znění (dále jen „památkový zákon“), posoudil žádost o poskytnutí 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších 
předpisů, kterou dne 26. 9. 2022 podala ***, trvalým bytem ***, 468 22 Železný Brod (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 informace o vydaných závazných stanoviscích a 
pokutách týkajících se vesnické památkové zóny Železný Brod v případě povolení plechové krytiny 
tzn. falcovaný plech, plechové šablony. 
 
Kolik bylo vydáno závazných stanovisek při povolení opravy či výměny střešní krytiny při 
použití plechové krytiny tzn. falcovaný plech, plechové šablony, v posledních 6 letech tzn. od 1. 
1. 2017 do dne podání této žádosti.  
 

- Byla vydána 3 závazná stanoviska. 
 
Jaká jsou čísla popisná uvedených nemovitostí. 
 

- Čp. 40 a 82. 
 
Jaké velikosti, rozměry byly nařízeny v případě použití plechové krytiny tzn. falcovaného 
plechu, plechových šablon. 
 

- Rozměry nebyly nařizovány – bylo vyhověno žádosti.  
 
Jaké barevné provedení bylo nařízeno. 
 

- Barevnost nebyla nařizována - bylo vyhověno žádosti. 
 
Zda Vámi uvedená nemovitost je prohlášená kulturní památkou. 
 

- Čp. 40 ani čp. 82 nejsou prohlášeny nemovitou kulturní památkou. 
 
Zda byla udělena dotace, příspěvek. 
 

- Nebyla. 
 
Jakým vlastníkem je osoba, zda fyzická či právnická. 
 

- Čp. 40 právnická osoba, čp. 82 fyzická osoba. 
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Zda byla udělena pokuta v případě vydaného závazného stanoviska, za jaké pochybení a v jaké 
výši.  
 

- Nebyla. 
 
Zda byla udělena pokuta v případě nevydaného závazného stanoviska, za jaké pochybení a 
v jaké výši. 
 

- Byla uložena pokuta za položení střešní krytiny bez závazného stanoviska podle § 14 odst. 2 
památkového zákona v úhrnné výši 24 tis. Kč. 

 
Rada bych Vás touto cestou požádala ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím o 
sdělení týkající se vesnické památkové zóny Železný Brod. 
Jaká je výše ukládání jednotlivých pokut fyzickým osobám za poslední 3 roky, tj. 1. 1. 2019 do 
31. 8. 2022, které byly pravomocně uděleny, a za jaké pochybení. 
 

- Byla uložena pokuta, za stavbu kolny bez závazného stanoviska podle § 14 odst. 2 
památkového zákona ve výši 2 tis. Kč. 

 
 
 
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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