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Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

MěÚ Kojetín, odbor výstavby, ŽP a D, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 
písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) poskytuje k Vaší 
žádosti ze dne 21.3.2022 dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, následující údaje: 

Na stavbě občanské vybavenosti č.p. 427 v ulici Závodí, p.č. st. 688/3 v k.ú. Kojetín, byla 
provedena stavebním úřadem Kojetín na základě podnětu dne 9.6.2021 kontrolní prohlídka stavby 
nařízená Usnesením č.j. MK5736/2021-VŽPD/Bo ze dne 19.5.2021, na které byl zjišťován rozsah 
stavebních úprav a údržby stavby na fasádě domu. Dne 7.10.2021 provedl stavební úřad Kojetín 
na téže uvedené stavbě v pořadí druhou kontrolní prohlídku, a to ve vnitřních prostorách budovy, 
nařízenou Usnesením č.j. MK10709/2021-VŽPD/Bo ze dne 22.9.2021. Prohlídka se konala za 
účelem zjištění, zda a v jakém rozsahu probíhá v objektu stavební činnost, která by případně 
podléhala povolení stavebního úřadu. Při kontrolní prohlídce bylo zjištěno, že se v budově č.p. 427 
provádí udržovací práce a stavební úpravy v souladu s § 103 odst. 1) písm. c) d), které nevyžadují 
povolení ani ohlášení. Pro stavební úřad tudíž nevyplynul podnět k dalšímu konání ve věci. 
V současné době vede stavební úřad řízení na základě žádosti vlastníka nemovitosti o změně 
v užívání stavby občanské vybavenosti č.p. 427 na kanceláře a služební byt. Zahájení řízení bylo 
všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům oznámeno opatřením č.j. MK3422/2022-
VŽPD/Bo ze dne 16.3.2022. Rozhodnutí ke dnešnímu dni vydáno není. 

Majetkoprávní poměry týkající se vlastnictví a užívání pozemků přilehlých ke stavbě občanské 
vybavenosti č.p. 427 stavební úřad neřeší.  

 

 

 
Jana Bosáková 

referent odboru výstavby, ŽP a D 
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Rozdělovník:  

Datová schránka: 
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