
Městský úřad Židlochovice

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ: 00282979

Kancelář tajemníka

Pracoviště: Nádražní 750, 667 01 Židlochovice

Sdělení informace

Městský úřad Židlochovice, se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, kancelář

tajemníka, pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice, jako správní orgán příslušný ve

smyslu ustanovení § 10, § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „správní řád“), současně jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2

odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále jen „InfZ“),

obdržel 13. 10. 2021 žádost o poskytnutí informace „ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, v platném znění“, žadatel XXXX XXXXXXXXX nar. XXXXXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX ( dále jen „žadatel“).

Povinný subjekt k žádosti uvádí:

InfZ stanoví, že informace bude žadateli poskytnuta v souladu se žádostí. Je to tedy žadatel,

kdo určuje jak formu (podobu) informací, v závislosti na ní i způsob jejich poskytnutí, tak

především samotný předmět žádosti (okruh požadovaných informací). Důvod, pro který je

informace žadatelem poptávána, není pro zpřístupnění informace relevantní, neboť žádost

nemusí být odůvodněna.

1) Kolik přestupků spáchaných dle § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o

územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“)

v působnosti Vašeho stavebního úřadu bylo v posledních třech letech řešeno správním

trestem napomenutí či pokutou příkazem na místě a kolik jich bylo trestáno ve

správním řízení a jaké bylo rozpětí výše uložených pokut?

V letech 2019-2021 nebyl řešen žádný přestupek ve smyslu ustanovení § 178 odst. 2

písm. b) stavebního zákona.

Za přestupek lze uložit pokutu do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2

písm. b).

2) Kolik přestupků spáchaných dle § 178 odst. 2 písm. j) zákona č. 183/2006 Sb., o

územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“)

v působnosti Vašeho stavebního úřadu bylo řešeno správním trestem napomenutí či

pokutou příkazem na místě a kolik jich bylo trestáno ve správním řízení a jaké bylo

rozpětí výše uložených pokut.
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V letech 2019-2021 byly ve smyslu ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) stavebního

zákona uloženy 2 pokuty (r. 2019), každá ve výši 2.500,- Kč; v roce 2020-2021 nebyl

řešen žádný přestupek.

Za uvedený přestupek lze uložit pokutu do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle

odstavce 2 písm. j).

Mgr. Ivana Kejřová

tajemnice Městského úřadu Židlochovice


