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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 27. 10. 2022 podala************************************* 
**************************************************dále jen „žadatel“), správní orgán 
žádost přijal pod př. čj.: MUZB-OŽP-14842/2022-. 
 
Ráda bych Vás touto cestou požádala ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím o 
doplnění informací Vašeho sdělení zaevidovaným pod čj. MUZB-OŽP-14135/2022-PICD/126 
zda vydaná závazná stanoviska týkající se vesnické památkové rezervace Trávníky a vesnické 
památkové zóny Železný Brod, při povolení opravy čí výměny střešní krytiny při použití 
plechové krytiny tzn. falcovaný plech, plechové šablony, v posledních 6 letech tzn. od 1. 1. 2017 
do 12. 10. 2022, byla přípustná či nepřípustná a uveďte datum vydání závazného stanoviska. 
Informaci sdělte za jednotlivá čísla popisná.  

- Čp. 82 (VPZ): nepřípustné závazné stanovisko ze dne 1. 7. 2020. 
- Čp. 40 (VPZ): přípustné závazné stanovisko ze dne 10. 7. 2020 
- Čp. 72 (VPR): přípustné závazné stanovisko ze dne 24. 4. 2018 
- Čp. 249 (VPR): přípustné závazné stanovisko ze dne 1. 7. 2019 
- Čp. 120 (VPR): přípustné závazné stanovisko ze dne 18. 2. 2019 
 

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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