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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu 
k informacím, v platném zn ění 
 
Městský úřad Šluknov, odbor stavební úřad, jako příslušný obecný stavební úřad podle § 13 
odst. 1, písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) obdržel dne 26.03.2015 Vaši 
žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění, evidovanou pod č. j.: 2546/2015 a pořadovým číslem 5/2015. 
 
K „nepovolenému provozu nepovolených staveb 13 zdrojů tepla na tuhá paliva, spočívající 
v osazení a technologie kotlů Atmos na tuhá paliva včetně komínových těles na sídlišti 
panelových domů ve Šluknově, v bytových domech č. p. 989-990, 991-992, 993-994, 995-996, 
997-998, 1000-1002, 1003-1005, 1006-1007, 1006-1007, 1011-1013, 1014-1015, 1019-1021, 
1025-1027, 1028-1030“, zda se jedná o zásadní nepovolenou změnu v rozporu s původním 
kolaudačním rozhodnutím odbor stavební úřad v souladu se Směrnicí č. 2/2013 Pravidla pro 
zajištění přístupu k informacím, schválenou Radou města Šluknov dne 30.09.2013 poskytuje 
tuto informaci: 
 
Podle názoru Městského úřadu Šluknov, odboru stavební úřad se jedná o nepovolenou změnu 
ve způsobu vytápění bytových domů, která je v rozporu s původním kolaudačním rozhodnutím.  
 
Zda se jedná o zásadní změnu, či nikoliv odbor stavební úřad nedokáže posoudit, neboť pojem 
zásadní se nedá jednoznačně definovat. Zcela určitě se jedná o správní delikt viz.  „HLAVA 
V  SPRÁVNÍ DELIKTY“ stavebního zákona.  
 
Celou záležitostí byl pověřený  Magistrát města Děčín, stavební úřad, jak je uvedené 
v  Usnesení Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu 
č. j.: 635/UPS/2013 ze dne 13.01.2015, která má Vaše společnost k dispozici.  
 
Pro úplnost odbor stavební úřad uvádí, že označení bytových domů je dle informací z katastru 
nemovitostí odlišné od toho, které v žádosti uvádíte.  
 
S pozdravem 
 
(otisk úředního razítka) 
 
Ing. Stanislav Mašek v. r. 
vedoucí odboru stavební úřad 
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