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Městský úřad Náchod 

Kancelář tajemníka 
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod  
 
Vaše Čj.:       
Ze dne :  08.03.2022 
 
  MUNAX00T6WHW  
Sp.zn.:  KS388/2022/KT 
Čj.(Če.): MUNAC24042/2022/KT 
Vyřizuje:  Ing. Eva Bauerová  
Tel./mobil: 491 405 419 
E-mail:   podatelna@mestonachod.cz 
 
Datum:  17.03.2022 
 
Poskytnutí části informací  
 
Vážení, 

na základě Vaší žádosti o informace ze dne 25.02.2022, která byla Městskému úřadu Náchod doručena 
dne 08.03.2022, Vám zasíláme některé z informací, o které jste požádali v bodech 1), 2), 3) a 4) žádosti. 

Níže citujeme kurzívou jednotlivé body Vaší žádosti a k nim uvádíme požadované informace, případně 
další sdělení. Podklady k informacím poskytl odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu 
Náchod. 

 
1) Vydává Vaše obec (obecní úřad, stavební úřad) rozhodnutí o odstranění stavby? 

Ano, vydává. 

2) V případě kladné odpovědi na výše uvedený dotaz žádáme o poskytnutí kopií rozhodnutí o 
odstranění stavby vydaných podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona od 1.11.2021 
doposud.  

V požadovaném období byla dle § 128 odst. 4 stavebního zákona vydána 2 rozhodnutí o 
povolení odstranění stavby. Kopie těchto rozhodnutí vám zasíláme v omezeném rozsahu 
v přílohách; zároveň vám zasíláme příslušné rozhodnutí o částečném odmítnutí tohoto 
bodu vaší žádosti.  

Žádná rozhodnutí podle § 129 stavebního zákona vydána nebyla. 

3) Sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být vydání 
rozhodnutí o odstranění stavby, zejména pak údaje o nemovitostech, kterých se projednávané 
odstranění týká. 

Probíhající řízení o odstranění stavby dle § 128 odst. 4 stavebního zákona: stavba 
smuteční síně v katastrálním území Dolní Radechová. 

Probíhající řízení o odstranění stavby dle § 129 stavebního zákona: stavba mobilního 
domu v katastrálním území Nový Hrádek. 

4) Sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu. 

K dnešnímu dni neeviduje zdejší odbor výstavby a územního plánování žádná nevyřízená 
ohlášení záměru odstranit stavbu. 

 
S pozdravem  

Mgr. Hana Mílová 
tajemnice Městského úřadu Náchod 

 
 
Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 1/2/16 

PB SCOM s.r.o. 
Radniční 28, Hranice I-Město 
753 01 Hranice 
 (cestou datové schránky) 
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