
 
 

O B E C N Í  Ú Ř A D  B Í L O V I C E  
odbor výstavby a územního plánování 
Bílovice 70, PSČ 687 12 

 

   Bílovice, dne 15.03.2023  
 

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ 
 
Dne 06.03.2023 obdržel Obecní úřad Bílovice, odbor výstavby a územního plánování (dále jen "stavební 
úřad"), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), 
žádost o poskytnutí - zaslání informací a dokumentů dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "zákon o informacích"). Žádost podal Miroslav Sedlář, nar. 18.01.1975, Vršovická č.p. 
1429/68, 101 00  Praha 101 *** (dále jen "žadatel"). Současně žadatel požádal o zaslání poskytnutých 
informací v elektronické podobě v zákonné lhůtě 15 dní od doručení žádosti do datové schránky.  
 
Stavební úřad dle § 14 zákona o informacích, poskytuje následující informace týkající se správního řízení 
ve věci stavby na pozemku stavby na pozemku parc. č. 671/2, katastrální území Mistřice I, (dále jen 
"stavba"):   
 
Žádost o informace (citace obsahové části): 
Bod č. 1: "Na pozemku p.č. 671/2 (případně p.č. 293 ) v katastrálním území Mistřice I stojí jakási stavba, 
která není zapsána v katastru nemovitostí, viz screen z portálu cuzk.cz a 2x fotografie ze dne 6.3.2023. 
Mám za to, že tato stavba byla postavena bez povolení.  
Pokud by uvedená stavba byla přece jen v minulosti povolena, požádal bych tímto podle zákona 
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o veškeré podklady k dané stavbě vedené stavebním 
úřadem, tedy žádost, povolení, projektovou dokumentaci, kolaudační rozhodnuti a další.  
Veškerou korespondenci zasílejte pouze prostřednictvím datové schránky. V případě potřeby mě neváhejte 
kdykoliv kontaktovat." 
 
Poskytnutí informací stavebním úřadem k bodu č. 1: 
Stavební úřad prověřil ke dni 15.03.2023, zda se u stavebního úřadu nacházejí dokumenty prokazující 
legálnost stavby. Žádné právně účinné dokumenty tohoto charakteru u stavebního úřadu dohledány 
nebyly. To, že nebyly tyto dokumenty u stavebního úřadu dohledány, neznamená, že uvedené stavby 
nebyly povoleny. Nelze však ani s určitostí v současné době tvrdit, že stavby jsou "nelegální". Legálnost 
těchto staveb není možné řešit při tomto poskytování informací a ani dle zákona o informacích. Z těchto 
důvodů stavební úřad žádné dokumenty nebo doklady nezasílá.  
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