MĚSTSKÝ ÚŘAD POLICE NAD METUJÍ
odbor výstavby
Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují
Váš dopis značky:
Číslo spisu:
Číslo jednací:

MUPOS/2018/322
MUPO/2018/2468/BRA/38

Oprávněná úřední osoba:
Telefon:
E-mail:

Ing. Kateřina Brátová
498 100 911
bratova@meu-police.cz

Počet listů:
1
Listinné přílohy - počet:
Nelistinné přílohy - počet:

listů:
druh:

svazků:

V Polici nad Metují, dne 14. 5. 2018

POSKYTNUTÍ INFORMACE
Městský úřad Police nad Metují, odbor výstavby (dále jen „stavební úřad“), jako věcně a místně příslušný
stavební úřad podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) a podle ustanovení § 190 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti podané panem
Karlem Moravcem, nar. 25. 9. 1968, bytem Slavíčkova 1551, 250 82 Úvaly dle ustanovení § 14 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o svobodném přístupu k informacím“), poskytuje v souladu s ustanovením § 4 zákona o svobodném přístupu
k informacím následující informaci:
Ke stavebním úpravám (rekonstrukce obvodových zdí, změna umístění a velikosti oken) objektu č. p. 42
v k. ú. Skalka stavební úřad nevydal žádné přivolení.
Stavební úřad provede kontrolní prohlídku objektu č. p. 42 v k. ú. Skalka. V případě nepovolené stavby –
stavebních úprav, bude postupováno dle příslušných ustanovení § 129 stavebního zákona včetně požadavku
na dokumentaci a příslušné doklady.

Poučení žadatele:
Dle ustanovení § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím může stížnost na postup při vyřizování
žádosti o informace podat žadatel, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6, kterému
po uplynutí lhůty podle § 14 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, nebo který nesouhlasí s výší
úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti
s poskytováním informací.
Stížnost lze podat písemně nebo ústně, je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní
povinný subjekt písemný záznam.
Stížnost se podává u stavebního úřadu, 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 rozhoduje nadřízený správní orgán, tj. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního
plánování a stavebního řádu.

Ing. Kateřina Brátová, v.r.
vedoucí odboru výstavby

Obdrží:
Karel Moravec, nar. 25. 9. 1968, bytem Slavíčkova 1551, 250 82 Úvaly, datová schránka a9py2u
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