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Litoměřice 15.01.2020 

Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Vážený pane magistře, 

 

dne 10.01.2020 byla na Městský úřad Litoměřice doručena Vaše žádost podaná dle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o informacích“), týkající se poskytnutí následujících informací souvisejících 

s odpojováním staveb od systému centrálního zásobování teplem na území města Litoměřic, 

popřípadě s rozhodováním posuzujícím důvody nepřipojení nových staveb k tomuto systému:  

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). 

II. V kolika případech došlo k pravomocnému zamítnutí 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, a to za roky 2017, 2018 a 2019 

(s uvedením těchto informací za každý rok samostatně).  

 

Poskytnuté informace: 

Ad I.  2017: 0 případů 

2018: 0 případů 

2019: 0 případů 

Ad II. 2017: 0 případů 

2018: 0 případů 

2019: 0 případů 

Dále jste požádal povinný subjekt o poskytnutí dokumentů. Z výše uvedeného vyplývá, že 

neexistují příslušné dokumenty, jejichž kopie by bylo možné zaslat. 

 

S pozdravem 

Bc. Martina Skoková 

vedoucí odboru Kancelář starosty a tajemníka 
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