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Městský uřad Lysá nad Labem 
I Il XXI I--I 

Kancelář MěÚ 
Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem 

spis. zn.: MULNL-KÚ/100245/2022/S1 

Naše č.j _: MULNL-KÚ/ 100245/2022/S1 
Vyřizuje: Ing. Alena Novotná 

Telefon: 325510221 

E-mail: alena.novotna@meSto1ySa.cZ 

Dat.schránka: Sadasau 

Datum: 28.1 1.2022 

Odpověď na Žádost dle Zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážený pane

Městský úřad Lysá nad Labem jako povinný subjekt dle Zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve Znění pozdějších předpisů, obdržel dne 12. 11. 2022 Vaši žádost o 

poskytnutí následujících infonnací: 

1. 

1) søıčzønžzn pøá č.j. MULNL-OI/ŽP/94963/2022/Šla zø dne 26. fzjnfl 2022 (dále jen ,,sø1čZønz'“) 

bylo žadatelce oznámeno, že správní' orgán zahájil ve věci ,, Stavební úpravy a přístavba skleníků 

Ostrá “, na pozemcích parc. č. 849/6, 1263/1, 1263/6 v katastrálním území Ostrá, jejichž 

vlastníkemje společnost MONTANO VALTR, s.r.o., IČO 26440202, Semice 329, 289 17 Semice, 
kterého zastupuje STAMAT spol. S r. 0., IČO 16577566, Na Hrázi 324, 290 01 Poděbrady, řízení z 
moci úřední podle § 46 správního řádu a ve věci následně svolal podle § 49 správního řádu ústnı 

jednání na den 14. října 2022, které bylo Spojené podle § 133 stavebního zákona S kontrolní 

prohlídkou stavby. 

2) Výše uvedeným správní orgán zdůvodnil, proč žadatelce nebylo umožněno účastnit se kontrolnı 

prohlídky na předmětné stavbě. 

3) V tomto ohledu je zarážející, že správní orgán ve sdělení č. j. M ULNL-O VŽP/92228/2 022/Šla ze 
dne 19. řıjna 2022 o zahájeném správním řízení Z moci úřední ani o ústním jednání nic neuvádí. 

Je zmiňována pouze kontrolní prohlı'dka na základě upozornění žadatelky. 

4) Vzhledem k výše uvedenému žadatelka podává tuto žádost o informace podle zákona o 

svobodném přístupu k informacím. 

5) Vzhledem k výše uvedenému proto žadatelka žádá správní orgán, aby jí poskytl následující 

informace a dokumenty.“ 

a. V jaké věci je vedeno správní řízenı' zahájené z moci úřední uvedené ve Sdělení (dále jen 

,, Správní říZení“),ˇ 

b. Kdy a jakým úkonem správního orgánu dle § 46 správního řádu bylo Správní řízení zahájeno a 

kdy byl tento úkon doručen účastníkovi;
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c. Kopii úkonu zahajují'cí'ho Správní řízení Z moci úřední; 

d. Pod jakou spisovou značkou je Správní' řízení vedeno. 

II. 

6) Žadatelka rovněž žádá o opis protokolu Z ústní'ho jednání' a kontrolní'prohlı'dky ze dne 14. října 

2022 a o vysvětlení, v jakém řízení a za jakým účelem byla provedena kontrolní' prohlídka (bez 

ústního jednání) na stavbě dne 13. října 2022, tedy O den dříve. Opis protokolu z kontrolní 

prohlídky Z 13. října 2022 byl žadatelce správním orgánem doručen, byt' nikoliv k rukám jejího 

právního zástupce. 
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7) Vzhledem k tomu, že stavebník nerespektuje vydanou výzvu k zastavení' stavebních prací, (a) 

která mu byla dle doručeného protokolu sdělena na kontrolní'prohlí'dce dne 13. října 2022, (b) dle 
sdělení ze dne 19. října 2022 pod č.j. M ULNL-OVŽP/92228/2022/Šla byla stavební'kovi sdělena 
opakovaná výzva kzastavení' prací' na kontrolní' prohlídce spojené S ústnı'mjednání'm dne 14. října 

2022 a tato výzva byla zaznamenána do stavební'ho deníku a dále (c) kzastavení' prací' byl zároveň 

Stavebnı'k vyzván výzvou ze dne 18.10.2022 pod č.j. MULNLOVŽP/92168/2022/Šla, žadatelka 

žádá správní' orgán, aby jí poskytl následující informace a dokumenty.“ 

a. Z jakého důvodu došlo dne 14. října 2022 k opakované výzvě k zastavení'pracı', když stavebník 
tuto výzvu obdržel již na kontrolní'prohlí'dce dne 13. října 2022 a zjevně ji nerespektoval a proč 

nebylo přístoupeno k vydání rozhodnutí o zastavení' prací na stavbě; 

b. Jaké úkony učinil stavební' úřad k tomu, aby prověřil, zda jsou výzvy k bezodkladnému zastavení' 

stavebních prací' respektovány; 

c. Zda jsou ve věci naplánovány nějaké další' kontrolní' prohlídky Stavby,“ 

d. Zda již bylo vydáno rozhodnutí' O zastavení' prací' na stavbě a pokud ano, žadatelka žádá o 

zaslání kopie tohoto rozhodnutí' včetně informace o datu doručení Stavebníkovi; 

e. Zda stavební'kovi nebo jiným osobám byla uložena pokuta za nerespektování výzvy k 

bezodkladnému Zastavení'prací' nebo Zda v této věci bylo alespoň zahájeno správní' řízení' O uložení 

pokuty. 

K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující: 

I. 

5) 

a. Zasláno Rozhodnutí o částečném odmítnutí č. j. MULNL-KÚ/ 100245-2/2022/Sl. 
b. Zasláno Rozhodnutí O částečném odmítnutí Č. j. MULNL-KÚ/100245-2/2022/Sl. 

c. Zasláno Rozhodnutí O částečném odmítnutí č. j. MULNL-KÚ/ 100245-2/2022/Sl. 
d. Zasláno Rozhodnutí O částečném odmítnutí Č. j. MULNL-KÚ/100245-2/2022/Sl. 

II. 

6) Zasláno Rozhodnutí O částečném odmítnutí č. j. MULNL-KÚ/ 100245-2/2022/Sl. 

III. 

7) 

a. Zasláno Rozhodnutí O částečném odmítnutí č. j. MULNL-KU/ 100245-2/2022/Sl.
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b. Byla odeslána Výzva dne 9. 11. 2022 pod MULNL-OVŽP/99541/2022/Šla, kterou byla 

svolána kontrolní prohlídka. 

c. Na základě Výše uvedené Výzvy. 
d. Nebylo. 

e. Nebyla. 

Ing. Alena Novotná 

tajemnice Městského úřadu Lysá nad Labem


