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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 20.10.2022 podala 

(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 „co bylo uvedeno v závazných stanoviskách při 
povolení opravy či výměny střešní krytiny na rodinném domě č.p. 279,103,59,55,84,264“ v památkové 
zóně či památkové rezervaci v Železném Brodě.  Stavební úřad z obsahu podání žádosti a po upřesnění 
žadatelkou dovodil, že se jedná o stanoviska orgánu státní památkové péče vydaná v rámci řízení 
vedených stavebním úřadem.  

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: 

- k č.p. 84 Železný Brod, stavební úřad nepovoloval žádnou výměnu krytiny. 

- k č.p. 55 Železný Brod, oprava střechy byla povolena v roce 1998 před vznikem vesnické 
památkové zóny a tudíž bez závazného stanoviska.  

- k č.p. 59 Železný Brod – výměna krytiny povolena v roce 2006, požadovaný druh krytiny 
břidlicové nebo vláknocementové šablony (rozhodnutí MěÚ Železný Brod, odboru životního 
prostředí ze dne 19.12.2005, zn. R-6326/2005/Pi). 

- k č.p. 264 Železný Brod – výměna krytiny v roce 2001, doporučená krytina šablony Cembrit 
(stanovisko OÚ Jablonec nad Nisou, referát kultury a cestovního ruchu, ze dne 23,.2.2022. č.j. 
RK/130/01/Pe). 

- k č.p. 279 Železný Brod – stavební úřad výměnu krytiny nepovoloval, ve složce domu 
archivováno stanovisko MěÚ Železný Brod, odboru životního prostředí ze dne 23.9.2010, zn. 
OŽP-9285/2010-296/PICD-138, kde je uvedeno položení asfaltového šindele červeného odstínu). 

- k č.p. 103 Železný Brod, stavební povolení na stavbu vydáno v roce 1992 před vznikem 
památkové rezervace. 

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. 
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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. 
 

 

 

 

Iva Bryknarová 

vedoucí stavebního úřadu 

MěÚ Železný Brod 
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