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Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Městský úřad Nejdek obdržel dne 09.01.2020 Vaši žádost, vedenou pod spisovou zn. KT/8/2020-1,
podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,InfZ“) o poskytnutí informací týkající se informací souvisejících s odpojováním staveb od
systému centrálního zásobování teplem na území města Nejdku, popřípadě s rozhodováním
posuzujícím důvody nepřipojení nových staveb k tomuto systému.
Vzhledem k tomu, že druhá podaná část žádosti v bodě I. byla formulována značně všeobecně, byla
nejednoznačná a bez konkrétního označení, byla podaná žádost neurčitá. Z tohoto důvodu Městský
úřad Nejdek vydal výzvu žadateli k podání upřesnění, vedenou pod spis. zn. KT/8/2020-2, dne
15.01.2020. Výzva byla žadatelem doplněna dne 22.01.2020, vedenou od spisovou zn. KT/8/2020-4.
Nyní povinný subjekt, Městský úřad Nejdek, sděluje následující:
Dotaz č. I, v první části žádosti
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).
Odpověď k bodu I, v první části žádosti
Sdělujeme, že povolení na změnu stavby z důvodů odpojení od CZT za roky 2017 - 2019, byly
vydány celkem 4 pravomocná stavební povolení na změnu stavby v souvislosti s odpojením bytových
domů od CZT a to: v roce 2017 lx, v roce 2018 - 2 x a 2019 lx (přičemž stavební povolení z roku
2019 nabylo právní moci v průběhu vyřizování Vaší žádosti, z tohoto důvodu nebylo toto stavební
povolení zahrnuto do celkového výčtu pravomocných povolení uvedených v dopise č. KT/8/2020-3).
Bylo dohledáno ještě jedno pravomocné rozhodnutí o dodatečném povolení změny stavby
v souvislosti s odpojením bytových domů od CZT z roku 2017.
V této souvislosti upřesňujeme celkový počet pravomocných povolení na změnu stavby z důvodu
odpojení od CZT na celkový počet 5 za roky 2 0 1 7 -2 0 1 9 .
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Dotaz č. II, v první části žádosti
II. V kolika případech došlo k pravom ocném u zam ítn u tí n áv rh u 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).
Odpověď k II, v první části žádosti
Sdělujeme, že za uvedené období nebyla zamítnuta žádná žádost na změnu stavby v souvislosti
s odpojením bytových domů.

Dotaz č. I, v druhé části žádosti
I. kopie deseti (10) posledních (z hlediska d ata jejich vydání) pravom ocných stavebních
povolení nebo souhlasů s provedením ohlášeného stavebního zám ěru, 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;
Odpověď k bodu č. I, v druhé části žádosti
V příloze této odpovědi zasíláme za poslední 3 roky v anonymizované podobě níže uvedená
rozhodnutí ve věci změny stavby v souvislosti s odpojením bytových domů od CZT:
•

•

•
•
•

Stavební povolení ze dne 4.4.2017 pod čj. OSÚŽP/439/2017 ve věci odpojení bytových domů čp.
1171 a 1172 v Okružní ulici v Nejdku včetně rozhodnutí o odvolání ze dne 19.9.2017 pod čj.
504/SÚ/17-15
Stavební povolení ze dne 22.2.2018 pod čj. OSÚŽP/81/2018-7 ve věci odpojení bytových domů
čp. 1223 a 1224 v Rolavské ulici v Nejdku včetně rozhodnutí o odvolání ze dne 14.6.2018 pod čj.
471/SÚ/18-3
Stavební povolení ze dne 10.9.2018 pod čj. OSÚŽP/838/2018-7 ve věci odpojení bytového domu
čp. 1155 v Okružní ulici v Nejdku
Stavební povolení ze dne 30.12.2019 pod čj. OS ú Ž P /1412/2019-7 ve věci odpojení bytových
domů čp. 1173-1174 v Okružní ulici v Nejdku
rozhodnutí o dodatečném povolení ze dne 12.1.2017 pod čj. OSÚŽP/30/2017-1 ve věci odpojení
bytových domů čp. 1237-1238 na sídlišti 9. května v Nejdku

Dotaz č. II, v druhé části žádosti
II. Kopie deseti (10) posledních (z hlediska d ata jejich vydání) pravom ocných zam ítnutí
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.
Odpověď k bodu č. II. v druhé části žádosti
Sdělujeme, že za roky 2017-2019 nebyly zamítnuty žádné žádosti (viz dotaz č. II, v první části
žádosti). Tímto je dána odpověď také k dotazu pod bodem č. II. v druhé části žádosti. Čili že, nebyly
zamítnuty žádné žádosti v letech 2017-2019, nemůžeme poskytnout kopie deseti (10) posledních (z
hlediska data jejich vydání) pravomocných zamítnutí návrhu na vydání stavebního povolení (viz
dotaz č. II, v druhé části žádosti). Povinný, město Nejdek, resp. Odbor stavebního úřadu a životního
prostředí nevydalo ani jedno rozhodnutí, kterým by byla žádost o odpojení od soustavy centrálního
zásobování teplem („CZT“) zamítnuta.
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V této souvislosti Městský úřad Nejdek na základě ustanovení § 15 odst. 1 InfZ, ve vztahu k bodu č.
II v první části žádosti a k bodu č. II v druhé části žádosti vydal Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti
o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vedenou
Městským úřadem Nejdek pod spisovou zn. KT/8/2020-3, ze dne 21.01.2020., jím ž ji v této části
odmítá, protože informací nedisponuje a povinnému subjektu nesvědčí povinnost vytvářet informace
nové.

S pozdravem

Bc. Markéta Šebková
tajemnice MěÚ

3/3

