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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
 
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "zákon") Vám na základě Vaší žádosti doručené dne 17.10.2022 Městský 
úřad Bystřice nad Pernštejnem jako povinný subjekt poskytuje požadované informace. 
 
  
Žádost: 
1) Jaké dny proběhlo 9 kontrol v souvislosti s nepovolenou stavbou na pozemcích par. č. 

208/4, 208/7, st. 122/2 (nyní p. č. 1629) k. ú. Rovečné v období ode dne 20.12.2020 do 
01.10.2022 

2) Jakým způsobem byl majitel pozemku informován, že bude na jeho pozemcích provedena 
kontrola ze strany stavebního úřadu 

 
 
Poskytnutí informace: 
Ad 1) 
1. Dne 07.05.2021 byl proveden státní dozor v obci Rovečné ve věci nepovolené stavby na 

pozemcích par. č. 207/2, 1629, 208/4, 1502/90 k. ú. Rovečné. Na stavbě byly přítomni 
stavební dělníci, kteří nepovolenou stavbu prováděli. Ze strany stavebního úřadu nebylo 
vstupováno na pozemky ve vlastnictví stavebníka.   

2. Dne 13.05.2021 byl proveden státní dozor v obci Rovečné ve věci nepovolené stavby na 
pozemcích par. č. 207/2, 1629, 208/4, 1502/90 k. ú. Rovečné. Na stavbě nebyl nikdo 
přítomen. Ze strany stavebního úřadu nebylo vstupováno na pozemky ve vlastnictví 
stavebníka.   

3. Dne 11.06.2021 byla provedena kontrolní prohlídka ve věci nepovolené stavby na 
pozemcích par. č. 207/2, 1629, 208/4, 1502/90 k. ú. Rovečné. Při kontrolní prohlídce byla 
přítomna            , která je vlastníkem pozemků, na nichž je nepovolená stavba prováděna.  

4. Dne 14.09.2021 byl proveden státní dozor v obci Rovečné ve věci nepovolené stavby na 
pozemcích par. č. 207/2, 1629, 208/4, 1502/90 k. ú. Rovečné. Na stavbě nebyl nikdo 
přítomen. Ze strany stavebního úřadu nebylo vstupováno na pozemky ve vlastnictví 
stavebníka.   

5. Dne 20.09.2021 byl proveden státní dozor v obci Rovečné ve věci nepovolené stavby na 
pozemcích par. č. 207/2, 1629, 208/4, 1502/90 k. ú. Rovečné. Na stavbě byly přítomni 
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stavební dělníci, kteří nepovolenou stavbu prováděli a              , která je vlastníkem pozemků, 
na nichž je nepovolená stavba prováděna. Ze strany stavebního úřadu nebylo vstupováno 
na pozemky ve vlastnictví stavebníka.   

6. Dne 08.10.2021 byl proveden státní dozor v obci Rovečné ve věci nepovolené stavby na 
pozemcích par. č. 207/2, 1629, 208/4, 1502/90 k. ú. Rovečné. Na stavbě nebyl nikdo 
přítomen. Ze strany stavebního úřadu nebylo vstupováno na pozemky ve vlastnictví 
stavebníka.   

7. Dne 06.12.2021 byl proveden státní dozor v obci Rovečné ve věci nepovolené stavby na 
pozemcích par. č. 207/2, 1629, 208/4, 1502/90 k. ú. Rovečné. Na stavbě nebyl nikdo 
přítomen. Ze strany stavebního úřadu nebylo vstupováno na pozemky ve vlastnictví 
stavebníka.   

8. Dne 09.06.2022 byl proveden státní dozor v obci Rovečné ve věci nepovolené stavby na 
pozemcích par. č. 207/2, 1629, 208/4, 1502/90 k. ú. Rovečné. Na stavbě nebyl nikdo 
přítomen. Ze strany stavebního úřadu nebylo vstupováno na pozemky ve vlastnictví 
stavebníka.   

9. Dne 30.08.2022 byl proveden státní dozor v obci Rovečné ve věci nepovolené stavby na 
pozemcích par. č. 207/2, 1629, 208/4, 1502/90 k. ú. Rovečné. Na stavbě nebyl nikdo 
přítomen. Ze strany stavebního úřadu nebylo vstupováno na pozemky ve vlastnictví 
stavebníka.   

 
 
Ad 2) 
Povinností stavebního úřadu při výkonu jeho působnosti je v rámci státního dozoru  dozírat na 
dodržování ustanovení stavebního zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, 
jakož i na dodržování opatření obecné povahy a rozhodnutí vydaných na základě stavebního 
zákona. Státní dozor může být vykonán i bez účasti stavebníka, vlastníka stavby či vlastníka 
pozemků, na nichž je stavba prováděna. 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Mgr. Jana Zítková 
oprávněná úřední osoba 
 

 

 

 

 

 

 


