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ROZHODNUTÍ

O ODMÍTNUTÍ ČÁSTI ŽÁDOSTI
Městský úřad Nýřany, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 25.6.2020 sděluje:
I.
Zdejší stavební úřad uložil společnosti
, rozhodnutím č.j. OV-Mrá/13453/2020 ze dne 11.5.2020 za přestupek podle § 181 odst. 1 písm. b)
stavebního zákona pokutu ve výši
II.
Informaci o výši pokuty udělené vlastníkovi pozemků, na kterých se provádí terénní úpravy rozhodnutím
č.j. OV-Mrá/13428/2020 ze dne 11.5.2020, za přestupek podle § 179 odst. 1 písm. d) stavebního zákona,
podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů,
neposkytuje.
Odůvodnění:
Městský úřad Nýřany, odbor výstavby neposkytl požadovanou informaci o výši pokuty udělené fyzické
osobě, protože výše pokuty se odvíjí nejen od společenské nebezpečnosti přestupku, ale též od dalších
faktorů, kterými jsou i majetkové poměry. Prováděné práce nebyly financovány z veřejných prostředků,
přestupku se dopustil obviněný jako fyzická osoba a nevystupoval v případu jako veřejný činitel.
Nejednalo se o veřejnou nebo úřední činnost, ale o soukromý záměr, prováděný na pozemcích, které jsou
ve vlastnictví obviněného.
S přihlédnutím k ustanovení § 81 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, § 10 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, neposkytl další osobě, která nebyla účastníkem
přestupkového řízení.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského
kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, podáním u zdejšího správního orgánu.
Otisk úředního razítka
Ing. Zdeněk Mráček
vedoucí odboru výstavby
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