
V KARLOVÝCH VARECH dne 2. 2. 2021 

Věc: žádost o poskytnutí informace dle zá č. 106/1999 Sb., v platném znění 

Dle výše uvedeného zákona žádám zaslání všech deklaratoních rozhodnutí, které vydal 

Magistrát města Přerova, a ve kterých bylo uvedeno, že se veřejně přístupná účelová komunikace na 

pozemcích (parcelách) nenachází  anebo že neexistuje pozemní účelová komunikace přístupná 

veřejnosti na pozemcích (parcelách). 

Vydaná rozhodnutí žádám z období od roku 2011 do roku 2021.



 
 

Magistrát města Prerova 
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 02 Přerov 2 

Spis zn.: 2021/017528/STAV/SU/Kra Přerov 15.02.2021 

Č.j.: MMPr/025086/2021/Kra 

Oprávněná úřední osoba: 

Telefon: 

E-mail: 

Povinný subjekt. 
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, Bratrská 709/34, 

750 02 Přerov 

Žadatel: 
 

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení stavební úřad, jako 

stavební úřad (dále jen „stavební úřad MMPr“) příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c] zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) Vám na 

základě Vaši žádosti ze dne 02.02.2021, která byla doručena správnímu orgánu 02.02.2021, zasílá žádané 

informace - všechna deklaratomí rozhodnutí, vydaná Magistrátem města Přerova v období od roku 2011 do 

roku 2021, ve kterých bylo uvedeno, že se veřejně přístupná účelová komunikace na pozemcích nenachází, 

anebo že neexistuje pozemní účelová komunikace přístupná veřejnosti na pozemcích (parcelách). 

Pokud se týká vyčíslených nákladů spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním požadovaných 

informací a požadované úhrady ve výši 609,- Kč (oznámení o výši úhrady za poskytování informací č. j. 

MMPr/022479/2021/Kra ze dne 10.02.2021), vyhověl stavební úřad MMPr Vaší stížnosti proti oznámení a 

výzvu ze dne 10.02.2021 v souladu s ust. § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů rozhodnutím o autoremeduře z r u š i l .  

referent oddělení stavební úřad 

Obdrží: 


