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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 12. 10. 2022 podala paní ***************************************** 
(dále jen „žadatel“), správní orgán žádost přijal pod př. čj.: MUZB-OŽP-14135/2022-. 
 
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 rezervace Trávníky a 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.  
 

- Bylo vydáno 5 závazných stanovisek, 2 ve vesnické památkové zóně Železný Brod (VPZ), 3 
ve vesnické  památkové rezervaci (VPR). 

 
- Čp. 82 (VPZ): hliníkové šablony nebo falcovaný plech rozměry nejsou uvedeny, hnědá (č. 

8017) nebo šedočerná barva, nemovitost není nemovitou kulturní památkou, nebyla 
poskytnuta dotace ani příspěvek, vlastníkem je fyzická osoba. 

- Čp. 40 (VPZ): rozměry šablon 290 x 290 mm nebo 440 x 440 mm, barva tmavě šedá (antracit), 
nemovitost není nemovitou kulturní památkou, nebyla poskytnuta dotace ani příspěvek, 
vlastníkem je právnická osoba. 

- Čp. 72 (VPR): falcovaný plech vzhled dle navazující krytiny, barva červená, nemovitost není 
nemovitou kulturní památkou, nebyla poskytnuta dotace ani příspěvek, vlastníkem je fyzická 
osoba. 

- Čp. 249 (VPR): rozestupy mezi falci 60 – 80 cm, barva antracitová, nemovitost není 
nemovitou kulturní památkou, nebyla udělena dotace ani příspěvek, vlastníkem je fyzická 
osoba. 

- Čp. 120 (VPR): rozestupy mezi falci 60 – 80 cm, barva antracitová, nemovitost je nemovitou 
kulturní památkou, nebyla udělena dotace ani příspěvek, vlastníkem je fyzická osoba. 
 

- V případě poskytnutí informace „Zda byla udělena pokuta v případě vydaného závazného 
stanoviska, které nebylo dodrženo, za jaké pochybení a v jaké výši. Zda byla udělena pokuta 
v případě nevydaného závazného stanoviska, za jaké pochybení a v jaké výši. Uvedené       
informace sdělte za jednotlivá čísla popisná. 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  
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jaké pochybení, uveďte čísla popisná nebo parcelní čísla.“, bylo dne 26. 10. 2022 vydáno 
Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o poskytnutí informace pod čj.: MUZB-OŽP-
14734/2022-PICD/128-11. 
 

 
 
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.  
 
 
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Hoření 
                                                                         vedoucí Odboru životního prostředí 
                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: ************************************ 

 


