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

k informacím  

 

Na základě níže uvedených odpovědí starosty obce Náklo k prodeji stavebního pozemku č.779/ 

16 kat. ú. Náklo, na kterém je v platném územním plánu uvedená příjezdová cesta a nelze na 

tomto pozemku stavět RD, Vás žádám o informaci, kdo měl za povinnost provést v tomto 

případě kontrolu, zdali tento pozemek není ničím zatížen a lze tento pozemek nabízet a následně 

prodat k výstavbě RD? 

 

Dotazy a odpovědi starosty obce Náklo: 

Kdo připravoval prodej pozemku č.779/16? - Rada obce Náklo schválila zveřejnění záměru na 

prodej uvedeného pozemku a následný prodej schvalovalo zastupitelstvo obce Náklo.  

Kdo kontroloval, zdali není pozemek č.779/16 ničím zatížen a je vhodný k výstavbě rodinného 

domu? - Všech 8 pozemků, které se v rámci uvedeného prodeje prodávalo, bylo v území, které je 

určené k výstavbě rodinných domků.  

Že se v místě pozemku 779/16 nachází nějaký nesoulad, nikoho nenapadlo, a tudíž to nikdo 

z obce ani nekontroloval. Dohledem nad souladem s Územním plánem je pověřen úřad 

s rozšířenou právní působností, tedy Stavební úřad Litovel.  

 

 

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

Vaše podání bylo učiněno na jinou elektronickou adresu povinného subjektu, než je adresa 

elektronické podatelny, nejede tedy o žádost ve smyslu zákona č. 106. Povinný  subjekt ji není 

povinen vyřizovat v souladu s tímto zákonem. Podle principu dobré správy může být podatel 

neformálně vyrozuměn,  proč jeho žádost nebyla vyhodnocena jako žádost ve smyslu zákon, 

tímto Vás tedy o této skutečnosti neformálně vyrozumíváme.  

Dále podle § 14 odst. 2 odbor výstavby provedl ztotožnění žadatele v Centrálním registru 

obyvatel, podle zadaných kritérií uvedených v žádosti nebyla nalezena žádná osoba. Povinný 

subjekt má tedy důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, jelikož není na základě výše 

uvedeného postupováno podle zákona č. 106, nebude odbor výstavby vyzývat žadatele 

 k doplnění žádosti podle zákona č. 106. 

Tak jak je výše uvedeno Vaše podání není žádostí ve smyslu zákona č. 106, výše uvedené 

nedostatky podání, zejména údaje o žadateli, však nebrání poskytnutí požadovaných 

informací.  

 

Městský úřad Litovel, odbor výstavby jako příslušný Stavební úřad a Úřad územního 

plánování  k Vašemu dotazu uvádí následující: Stavební úřad či Úřad územního plánování 

by posuzoval záměr na pozemku parc.č. 779/16 v k.ú. Náklo na základě podání žádosti o 

umístění konkrétního  záměru či žádosti k vydání závazného stanoviska k požadovanému 



záměru podle §96b zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon). Takovouto žádost  odbor výstavby k dnešnímu datu neeviduje.    

 

Na základě výše uvedeného Vás tedy upozorňujeme, že se nejedná o vyřízení Vašeho 

podání (žádosti) dle zákona č. 106, tudíž se na toto podání nevztahují povinnosti dle tohoto 

zákona (např. lhůty pro vyřízení žádosti, zveřejňování informací atd.). 

 

 

 

 

Informaci zpracoval a vyřídil:  
15. 5. 2019 Ing. Ludmila Šmakalová, vedoucí odboru výstavby 


