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Městský úřad Náchod 

Kancelář tajemníka 
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod  
 
Vaše Čj.:       
Ze dne :  09.01.2020  
 

MUNAX00NDG6U 
Sp.zn.:  KS882/2020/KT 
Čj.(Če.): MUNAC4298/2020/KT 
Vyřizuje:  Ing. Eva Bauerová  
Tel./mobil: 491 405 419 
E-mail:   podatelna@mestonachod.cz 
 
 
Datum:  14.01.2020 
 
Poskytnutí informace  o počtech pravomocných povolení nebo souhlasů s provedením 
záměrů odpojit se od centrálního zásobování teplem, o počtech zamítnutí takových 
návrhů 
 
Vážený pane, 

dne 09.01.2020 obdržel Městský úřad Náchod do datové schránky Vaši žádost o informace ve smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“).  

Podklady pro poskytnutí požadovaných informací poskytl odbor výstavby a územního plánování  
Městského úřadu Náchod, do jehož působnosti dispozice s příslušnými informacemi patří. 

Na základě těchto podkladů níže pro přehlednost uvádíme kurzívou (doslova) znění Vašich otázek a 
k nim příslušné informace: 

 
I. V kolika případech došlo k vydání pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s 

provedením ohlášeného stavebního záměru, v rámci kterých se posuzovalo anebo 
rozhodovalo o odpojení od soustavy centrálního zásobování teplem a/nebo umístění jiného 
zdroje tepla, a to za roky 2017, 2018 a 2019 (s uvedením těchto informací za každý rok 
samostatně). 

V letech 2017, 2018 a 2019 nedošlo k vydání pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu 
s provedením stavebního záměru ve věci, kterou jste v tomto bodu žádosti označil. Počet případů je tedy 
nula. 

 
II. V kolika případech došlo k pravomocnému zamítnutí návrhu na vydání stavebního povolení, 

v rámci kterých se posuzovalo anebo rozhodovalo o odpojení od soustavy centrálního 
zásobování teplem a/nebo umístění jiného zdroje tepla, a to za roky 2017, 2018 a 2019 (s 
uvedením těchto informací za každý rok samostatně). 

V letech 2017, 2018 a 2019 nedošlo k pravomocnému zamítnutí návrhu na vydání stavebního povolení 
ve věci, kterou jste v tomto bodu žádosti označil. Počet případů je tedy nula. 

 
 
Žadatel dále na základě Zákona žádá Povinný subjekt o poskytnutí následujících dokumentů: 
 

I. kopie deseti (10) posledních (z hlediska data jejich vydání) pravomocných stavebních 
povolení nebo souhlasů s provedením ohlášeného stavebního záměru, v rámci kterých se 
posuzovalo anebo rozhodovalo o odpojení od soustavy centrálního zásobování teplem 
a/nebo umístění jiného zdroje tepla, přičemž žádné z těchto rozhodnutí/souhlasů by nemělo 
být starší než 3 roky. V případě, že proti rozhodnutí ve věci samé bylo podáno odvolání, 
prosíme taktéž o zaslání rozhodnutí odvolacího správního orgánu; a 

S ohledem na poskytnuté informace vztahující se k bodu I. uvedenému shora v 1. části žádosti povinný 
subjekt požadovanými dokumenty nedisponuje; jejich kopie nelze tedy poskytnout. 

 
Pan 
Mgr. Ing. Jan Havel, advokát 
Truhlářská 13/1104 
Nové Město 
110 00 Praha 1 
(cestou datové schránky) 
 

 

mailto:podatelna@mestonachod.cz


 

 

 
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod 
IČO 00272868   ID DS gmtbqhx 2/2 
                            
 

  
II. kopie deseti (10) posledních (z hlediska data jejich vydání) pravomocných zamítnutí návrhu 

na vydání stavebního povolení, v rámci kterých se posuzovalo anebo rozhodovalo o odpojení 
od soustavy centrálního zásobování teplem a/nebo umístění jiného zdroje tepla, přičemž 
žádné z těchto rozhodnutí/souhlasů by nemělo být starší než 3 roky. V případě, že proti 
rozhodnutí ve věci samé bylo podáno odvolání, prosíme taktéž o zaslání rozhodnutí 
odvolacího správního orgánu. 

S ohledem na poskytnuté informace vztahující se k bodu II. uvedenému shora v 1. části žádosti povinný 
subjekt požadovanými dokumenty nedisponuje; jejich kopie nelze tedy poskytnout. 

 
Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup Městského úřadu Náchod 
podat stížnost podle § 16a InfZ. Stížnost můžete podat u Městského úřadu Náchod do 30 dnů  ode  dne  
doručení této informace (§ 16a odst. 1 písm. c/ InfZ). O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje.  

 
 
S pozdravem  

 
Mgr. Hana Mílová 

tajemnice Městského úřadu Náchod 
 
 
 
 
 
Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 1/0/0 
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