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Poskytnutí informací na základě žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) ze dne 12.12.2014, kterou Městský úřad
Dobruška obdržel dne 15.12.2014, Vám tímto poskytujeme Vámi požadované informace, byť se
zjevně nejedná o informace, které by Městský úřad Dobruška byl povinen v režimu InfZ poskytovat:
1. Dle právní úpravy platné v období 01.01.1995 – 01.01.1996 bylo stavby oplocení jakožto drobné
stavby dle § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 85/1976 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, možno realizovat na základě jejich ohlášení,
pokud stavební úřad v konkrétním případě nestanovil, že příslušnou stavbu je možno realizovat
jen na základě stavebního povolení (viz § 57 odst. 1 zák.č. 50/1976 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů). V případě stavby oplocení tak
Městský úřad Dobruška, odbor výstavby jakožto stavební úřad v příslušném období obvykle
požadoval předložení písemného ohlášení drobné stavby obsahujícího náležitosti stanovené v § 14
vyhlášky č. 85/1976 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, tzn.
a) druh, rozsah, účel a místo stavby a jednoduchý technický popis jejího provedení;
b) druh a parcelní číslo pozemku podle evidence nemovitostí, doklad, jímž se prokáže vlastnické
nebo jiné právo k pozemku;
c) kdo bude stavbu provádět a zda k jejímu provedení se mají použít sousední nemovitosti,
popřípadě vyjádření vlastníka této nemovitosti.
K tomuto ohlášení musel být připojen jednoduchý situační náčrt podle pozemkové mapy evidence
nemovitostí s vyznačením umístění stavby na pozemku a hranic mezi sousedními pozemky
s polohou staveb na nich.
2. Poté co Obecní úřad Olešnice v Orlických horách přestal vykonávat působnost stavebního úřadu
(tj. po 31.12.2005), nebyl spisový materiál týkající se činnosti Obecního úřadu Olešnice
v Orlických horách jakožto stavebního úřadu předán stavebnímu úřadu při Městském úřadu
Dobruška.
3. Městský úřad Dobruška, odbor výstavby jako správní orgán, určuje k provedení úkonu lhůtu
přiměřenou požadovanému úkonu. Lhůta se liší v závislosti na povaze požadovaného úkonu.
S pozdravem

Bc. Bohuslava Tupcová, DiS.
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

