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Předmět žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím  
 
1) Jaké všechny činnosti lze provozovat v druhém nadzemním podlaží stavby, tedy co 
konkrétně obsahuje casino s živou hrou? 
 
2) Zda-li je možné v této části stavby provozovat restauraci? 
 
3) V jakém předpise, ať již v zákonném nebo podzákonném, jsou vymezeny druhy 
užívání stavby, definice těchto užívání, podle kterých se vydávají kolaudační rozhodnutí 
a podle kterých se pak mají účastníci kolaudačního řízení řídit, a to zejména užívání 
stavby jako casina s živou hrou a užívání stavby jako restaurace? 
 
Výše uvedené dotazy se týkají jednoho konkrétního kolaudačního rozhodnutí, kterým 
byla v konkrétní nemovitosti, přesněji ve druhém nadzemním podlaží restaurace 
povolena změna v užívání části stavby z restaurace na casino s živou hrou (pozn 
konkrétní nemovitost nebyla v žádosti definována). 

 

 

 

Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Odbor výstavby MěÚ Litovel rozhodl o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.  

Po posouzení žádosti shledal, že je žádost formulována příliš obecně, a proto v souladu s § 14 

odst. 5 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím, vyzval žadatele, aby do 30 dnů 

ode dne doručení této výzvy žádost upřesnil, tj. uvedl, které nemovitosti v působnosti odboru 

výstavby MěÚ Litovel jako věcně a místně příslušného stavebního úřadu se žádost týká. 

Žadatel byl poučen, že pokud do 30 dnů ode dne doručení výzvy žádost neupřesní, povinný 

subjekt v souladu s § 14 odst. 5 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím 

rozhodne o odmítnutí žádosti.  

Protože žadatel v zákonem stanovené lhůtě žádost neupřesnil, bylo rozhodnuto o odmítnutí 

výše uvedené žádosti. 
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