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Žádáme o vydání informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,  

zda k zateplení objektu (výška objektu 23,4 m), za předpokladu kladného závazného stanoviska 

Hasičského záchranného sboru musíme podat 

 

1) žádost o stavební povolení 

nebo 

2) ohlášení stavebních úprav  

 

Žádná jiná činnost se na objektu neprovádí. 

 

 

 

Odpověď: 

 

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je povinnost poskytovat 

informace ošetřena v ustanovení § 2 odst. 3  a 4, kde je stanoveno, že „zákon se nevztahuje  

na poskytování informací o údajích vedených v centrální evidenci účtů a v navazujících evidencích, 

informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví a dalších informací, pokud zvláštní zákon 

upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, 

opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací“ a že „povinnost poskytovat informace se netýká 

dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací“. 

 

Z výše uvedeného ustanovení zákona o svobodném přístupu k informacím vyplývá, že podání, které 

jste učinila jménem Vaší kanceláře, není podáním podle tohoto zákona, neboť požaduje informaci  

o tom, zda je nutné na stavební úřad podat žádost o stavební povolení, nebo zda stačí stavbu pouze 

ohlásit. 

 

K Vašemu dotazu sdělujeme, že Ministerstvo pro místní rozvoj není oprávněno z hlediska své 

působnosti se vyjadřovat ke konkrétním případům ani jinak zasahovat do působnosti stavebního nebo 

jiného úřadu a nahrazovat tak příslušnost místních orgánů veřejné správy a jejich povinnost konat  

v rámci působnosti, která je jim svěřena. Konkrétní případ, který popisujete, je oprávněn posoudit pouze 

místně příslušný stavební úřad, při znalosti věci a konkrétního spisu, všech hledisek a souvislostí.  

 

V případě pochybností o postupu místně příslušného stavebního úřadu Vám doporučujeme obrátit se 

na příslušný krajský úřad, který v souladu s ustanovením § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

vykonává působnost nadřízeného orgánu pro stavební úřady. Ve smyslu § 67 odst. 1 písm. c) zákona 

č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje krajský úřad obcím odbornou  

a metodickou pomoc.  

 


