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Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 
(dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) 
 

 

Odbor správních činností Městského úřadu Nymburk, který je příslušný k vyřizování žádostí podaných 

dle zákona o svobodném přístupu k informacím podle Článku 2 odst. 1 vnitřního předpisu č. 4/2017, 

Vám na základě žádosti o poskytnutí informace, podané v souladu s § 13 odst. 1 zákona o svobodném 

přístupu k informacím dne 16.02.2020, požadované informace částečně sděluje. 

Otázka č. 1: „Informace o stavu rekonstrukce v bytové jednotce panelového domu Šeříková 2129/64 

Nymburk, jestli její současné stavební úpravy přímo v bytové jednotce 2129/64 ovlivnili: podlahové-

stropní souvrství domu, vodorovné nosné konstrukce domu, svislé nosné konstrukce domu, společné části 

domu.“ 

Odpověď: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby, nemá informace o tom, že by stavební úpravy 

v bytové jednotce 2129/64 ovlivnili podlahové – stropní souvrství domu, vodorovné nosné konstrukce 

domu, svislé nosné konstrukce domu a společné části domu. 

Otázka č. 2: „Jaké konkrétní zákony a konkrétní paragrafy upravují zásahy do výše vyjmenovaných částí 

domu.“ 

Odpověď: Zásahy do výše jmenovaných částí domu upravuje zákon č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, §§ 103 až 160. 

Otázka č. 3: „Jaká konkrétní rozhodnutí a povolení stavební úřad v této věci doposud vydal.“ 

Odpověď: Stavební úřad v této věci nevydal žádné rozhodnutí a ani povolení. 

Otázka č. 4: „Jaká povolení či vyjádření v této věci stavební úřad doposud eviduje od výboru Společenství 

vlastníků bytových jednotek Šeříková 2129-2132, nebo od jeho předsedy.“ 
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Odpověď: Stavební úřad v této věci neeviduje žádné povolení či vyjádření od výboru Společenství 

vlastníků bytových jednotek Šeříková 2129-2132, ani od jeho předsedy. 

Otázka č. 5: „Kopii z projektové dokumentace nových elektrických rozvodů k bytové jednotce 2129/64.“ 

Odpověď: Neexistující informace, viz rozhodnutí č. j. MUNYM-070/17216/2020/Myš. 

Otázka č. 6: „Kdy a jaká konkrétní šetření stavební úřad provedl a s jakým výsledkem.“ 

Odpověď: Stavební úřad provedl kontrolní prohlídku dne 18.02.2020, při které bylo zjištěno, že v bytě 

probíhají stavební úpravy a udržovací práce, které nevyžadují povolení ani ohlášení podle stavebního 

zákona. 

Otázka č. 7: „Uvedení přesného termínu, ve kterém bude stavební úřad provádět další šetření.“ 

Odpověď: Neexistující informace, viz rozhodnutí č. j. MUNYM-070/17216/2020/Myš. 

 

S pozdravem 
 
 
 
 
Mgr. Jiří Myška 
vedoucí oddělení přestupkových agend 
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