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VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE  OHAVEČ 
23.11.2020 106/01/2020 Ing. Stránská 7.12.2020 
  
 
VĚC:   Poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb. 
 

Na základě Vaší žádosti ze dne 23.11.2020 o poskytnutí informací podle zák.č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sdělujeme 
následující: 
 

1. Dotaz:  
Žádáte o vyjádření, případně poskytnutí listinných či elektronických podkladů 
ve vztahu ke stavbám, jež jsou umístěny na pozemku, resp. obecní komunikaci 
parc. č. 247 v katastrální území Ohaveč, který je majetkem obce Ohaveč. Uvedené 
stavby byly totiž umístěny v rozporu s územním plánem obce a bez povolení 
nebo opatření vyžadovaného stavebním zákonem. V dané věci je pak zcela 
irelevantní, že se původně jednalo zřejmě o stavby mobilní, neboť k umístění 
takových staveb je v důsledku účinku ustanovení § 2 odst. 3 a ustanovení § 79 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
v účinném znění (dále jen „stavební zákon“) třeba přinejmenším územní 
rozhodnutí.  

Odpověď:  
Jedná se o stavby, které nejsou ve vlastnictví obce. Podle bodu 10 zápisu z 26. 
zasedání obecního zastupitelstva ze dne 11.6.1992 obec povolila umístění 
prodejny na parcele poz. č. 247 k.ú. Ohaveč. 

 
2. Dotaz:  

Žádáte o vyjádření, případně poskytnutí listinných či elektronických podkladů ve 
vztahu k užívání stavby č.p. 9 – objekt k bydlení v obci a katastrálním území 
Ohaveč, která je rovněž majetkem obce Ohaveč, přičemž je zjevně užívána jako 
administrativní budova resp. objekt občanské vybavenosti, tedy v rozporu 
s ustanovením § 126 odst. 1, 2 stavebního zákona. 

Odpověď:  
Stavební úpravy domu čp. 9 se změnou užívání na budovu úřadu obce Ohaveč 
byly povoleny rozhodnutím č. 239/2011, které nabylo právní moci dne 1.11.2011 
a rozhodnutím o povolení změny stavby před jejím dokončením č, 262/2012 ze 
dne 19.12.2012. Kopie obou dokumentů přikládáme v příloze. 

 
  

  K Vaší žádosti v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 písm. e), odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích a obecním zřízení, v účinném znění, o poskytnutí možnosti nahlížet 
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do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a 
zápisů s jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a 
komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy sdělujeme, že obec Ohaveč nemá zřízenu radu 
obce a tzn. ani komise rady obce a do veškerých ostatních požadovaných písemností je 
možné nahlížet v úředních hodinách Obecního úřadu Ohaveč každé pondělí v sudém týdnu 
vždy od 18,00 h do 19,30 h. Současně si Vás dovolujeme informovat, že rozpočet obce (včetně 
rozpočtových opatření) a závěrečný účet obce za uplynulý kalendářní rok jsou podle 
platných právních předpisů v plném rozsahu zveřejněny dálkovým přístupem na 
elektronické úřední desce obecního úřadu www.obec-ohavec.cz, stejně tak i usnesení a 
zápisy z jednání zastupitelstva obce. 

 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Ing. Monika Stránská 
starostka 
 
 
 
 
 
Počet listů: 2 
Počet příloh: 2 (počet listů příloh: 4) 


