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Věc: Poskytnutí informací podle § 14 odst. (5) písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 
 
Městský úřad Jindřichův Hradec, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odstavec (1) InfZ, 
obdržel dne 13. 1. 2021 prostřednictvím podatelny Městského úřadu Jindřichův Hradec Vaši žádost 
o poskytnutí informací následujcího obsahu:  

Zda byly v rámci pravomocně ukončeného řízení o odstranění stavby číslo jednací: VÚP/53088/19/Tu, spisová 
značka: VÚP/338/2019/Tu ze dne 17. 10. 2019 vyměřena vlastníkovi stavby XXXX, resp. XXXX 
pokuta, resp. pokuty za spáchání přestupku? Pokud ano, kdy a v jaké výši?  

Stavební úřad předal spis ve výše uvedené věci k vymáhání právnímu oddělení Městského úřadu Jindřichův Hradec. 
Tímto subjektem byl současný vlastník stavby vyzván dopisem ze dne 14. 9. 2020 k odstranění stavby.  

Jaký je výsledek – byla stavba odstraněna?  

Pokud nedošlo k odstranění stavby, jaké další kroky byly až dosud ve věci učiněny?  

Byla v rámci tohoto vyměřena pokuta? Poduk ano, kdy a v jaké výši?  

Byla uplatněna ve výše uvedené věci exekuce?  
 
Shora uvedenou žádost o poskytnutí informací povinný subjekt řádně posoudil a žadateli níže 
poskytuje požadované informace. 
 
V rámci uvedeného správního řízení byla vlastníkovi udělena pokuta dne 15. 2. 2019. Co se týče 
žadatelova dotazu na výši této pokuty, je tento řešen zvláštním rozhodnutím povinného subjektu.  

Stavba do dnešního dne nebyla odstraněna.  

Povinný subjekt vyzval vlastníka stavby, aby v dodatečné lhůtě stavbu odstranil, v opačném případě 
bude schvalován postup předání věci exekutorskému úřadu. Tato výzva byla vrácena jako 
nedoručená, proto bylo provedeno šetření, na jakou adresu lze vlastníkovi stavby doručovat 
písemnosti a následně výzva stejného obsahu opět odeslána. K tomuto kroku bylo přistoupeno 
zejména proto, že došlo ke změně vlastníka předmětné stavby.  

Mimo shora uvedenou pokutu nebyla vastníkovi stavby udělena žádná jiná pokuta.  



Ve shora uvedené věci nebyla uplatněna exekuce.  
 
Tímto Vám poskytujeme požadované informace. S pozdravem 
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          vedoucí odboru kanceláře starosty 

                                                                                                                  Městského úřadu Jindřichův Hradec 

 


