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Žadatel:

Poskytnutí informace

Dne 07.02.2020 byla odboru památkové péče Magistrátu města Olomouce doručena Vaše žádost o poskytnutí
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
ohledně rekonstrukce a stavebních úprav jednotky č. 566/1 v budově na adrese Václavkova 566/9, Olomouc.

V žádosti požadujete sdělení:
„ 1. zda-li pan již se stavebním úřadem ohledně dané věci jednal (…) a podal ohlášení či žádost o jiné
povolení týkající se úprav bytové jednotky č. 566/1 v uvedené nemovitosti nebo zda-li mu bylo jakékoliv povolení
bez doložení souhlasu správce již dokonce vydáno.
2. zda-li pan podal žádost o vyjádření orgánu státní památkové péče, (…) nebo zda-li mu bylo takové
vyjádření bez souhlasu správce dokonce vydáno,
3. komu mohu směřovat oznámení ohledně započetí rekonstrukce v případě, že vlastník bytové jednotky provádí
stavební úpravy bez rozhodnutí stavebního úřadu a orgánu státní památkové péče, a to i v případě, že je dle
platných právních předpisů vyžadováno.“

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. vám požadované informace poskytujeme, a
to následovně:

Ad bod 2. Vaší žádosti:
K dnešnímu dni nebyla k předmětné jednotce č. 566/1 v budově na adrese Václavkova 566/9, Olomouc panem

podána žádost o vydání závazného stanoviska odboru památkové péče Magistrátu města Olomouce, ani
nebylo v této věci vydáno žádné závazné stanovisko našeho odboru.

Ad bod 3. Vaší žádosti:
Případné oznámení ohledně započetí rekonstrukce v případě, že vlastník bytové jednotky provádí stavební úpravy
bez potřebného závazného stanoviska odboru památkové péče Magistrátu města Olomouce můžete směřovat přímo
na náš odbor, a to písemně, či ústně do protokolu.

Ohledně bodu 1. Vaší žádosti Vám poskytne informaci odbor stavební Magistrátu města Olomouce, jelikož tato
informace nespadá do působnosti našeho odboru.

Mgr. Vlasta Kauerová
vedoucí odboru památkové péče
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