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Litoměřice 11. 02. 2021 

Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Vážený pane, 

dne 05.02.2021 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: 

Požadované informace: 

Stavební úřad Městský úřad Litoměřice vydal na budovu dělostřeleckých kasáren 
na pozemku č. 274/5 v katastrálním území Terezín, obec Terezín (dále jen „předmětná 
budova") dne 20. 10. 2011 stavební povolení č. 0082949/11/SÚ/RKr na stavební úpravy 
předmětné budovy se změnou užívání na kulturně vzdělávací centrum. 
Žádám o poskytnutí informace, zda Váš stavební úřad vydal či nevydal k předmětné 
budově jiné, popř. další stavební povolení v období od již vydaného stavebního povolení, 
tj. od 20. 10. 2011, k dnešnímu dni. V případě, že by také stavební povolení vydal, žádám 
o zaslání jeho kopie. Zároveň Vás žádám o poskytnutí informace, zda stavební úřad 
s vlastníkem předmětné budovy případně zahájil řízení o odstranění stavby podle § 129 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon") a/nebo zda 
vedl řízení o dodatečném povolení stavby podle téhož ustanovení stavebního zákona. 
 
Poskytnuté informace: 

Stavební úřad nevydal k předmětné budově jiné, popř. další stavební povolení v období 
od již vydaného stavebního povolení, tj. od 20.10.2011 k dnešnímu dni. Stavební úřad 
nezahájil s vlastníkem předmětné budovy řízení o odstranění stavby ani nevedl řízení 
o dodatečném povolení stavby dle § 129 odst. 2 stavebního zákona. 

S pozdravem 

Bc. Martina Skoková 
vedoucí odboru KSaT 
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