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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. 10. 2022******************************* 
***********************************************(dále jen „žadatel“), správní orgán 
žádost přijal pod př. čj.: MUZB-OŽP-14807/2022-. 
 
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 pokutách 
týkajících se vesnické památkové rezervace Trávníky a vesnické památkové zóny Železný 
Brod. 
 
Kolik a v které zóně bylo vydáno pokut za posledních 4 roky tj. od 1. 1. 2019 do 26. 10. 
2022, které byly pravomocně uděleny, uveďte jednotlivé výše pokut a zda se jednalo o 
fyzickou nebo právnickou osobu.   
 

- Byly vydány tři pokuty: 
- 1) objekt ve vesnické památkové rezervaci Trávníky, jednalo se o fyzickou osobu, 

položení dlažby bez závazného stanoviska podle § 14 odst. 2 památkového zákona, 
výše pokuty 1000,- Kč 

- 2) objekt ve vesnické památkové zóně Železný Brod, jednalo se o fyzickou osobu, 
stavba kolny bez závazného stanoviska podle § 14 odst. 2 památkového zákona, výše 
pokuty 2000,- Kč 

- 3) objekt ve vesnické památkové zóně Železný Brod, jednalo se o fyzickou osobu 
výměna střešní krytiny bez závazného stanoviska podle § 14 odst. 2 památkového 
zákona, výše pokuty 24000,- Kč 

 
V případě Vaší předchozí odpovědi pod čj. MUZB-OŽP-14136/2022-PICD/127 žádám o 
doplnění data vydaných závazných stanovisek dle čísel popisných nemovitostí. 
 

- Čp. 82 – 12. 11. 2020 
- Čp. 204 – 18. 3. 2022 

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



 
                                                                     2.                                MUZB-OŽP-14807/2022-PICD/140 

 
 
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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