
Lakomá Pavla,Mgr.

Komu: 

Předmět: RE: Žadost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Dobrý den. 
K Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se informací: 

1) na pozemku p.č. 8543/1 v k.ú. Velké Karlovice se nacházela historická dřevěná stavba hospodářské budovy (bývalé
stáje) nezapsaná v katastru nemovitostí o výměře cca 60 m2, která byla v letošním roce odstraněna. Bylo odstranění
stavby povoleno Odborem výstavby Městského úřadu Karolinka? K tomuto připojuji zákres v katastrální mapě, kde je 
stavba označena.

2) bylo na pozemcích p.č. 8543/1, p.č. 1861/8, St. 1142, St. 1286, vše k.ú. Velké Karlovice (nebo pouze některém z
nich) vydáno v přechozích 5 letech jakékoliv opatření stavebního úřadu (odboru výstavby) za účelem umístění nové
stavby? Případně je v současné době podána žádost/probíhají kroky k umístění této stavby na výše uvedených
pozemcích?

sdělujeme, že: 
1) Povolení k odstranění stavby na pozemku parc.č. 8543/1 v k.ú. Velké Karlovice nebylo vydáno
2) V uplynulých 5 letech nebylo vydáno žádné povolení, rozhodnutí či jiné opatření pro umístění stavby na

pozemcích parc.č. 8543/1, p.č. 1861/8, St. 1142, St. 1286, vše k.ú. Velké Karlovice

S pozdravem 

Mgr. Pavla Lakomá 
MěÚ Karolinka, Odbor výstavby 

Radniční náměstí 42 

756 05 Karolinka 

tel.: 571 116 258, 571450 511 

Sent: Thursday, November 18, 2021 7:45 PM 
To: poda .elna@mukarolinka.cz 

Subject: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážená paní, vážený pane, 

obracím se na Vás se žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se staveb v k.ú. Velké Karlovice, viz 
níže: 

1) na pozemku p.č. 8543/1 v k.ú. Velké Karlovice se nacházela historická dřevěná stavba hospodářské budovy (bývalé
stáje) nezapsaná v katastru nemovitostí o výměře cca 60 m2, která byla v letošním roce odstraněna. Bylo odstranění
stavby povoleno Odborem výstavby Městského úřadu Karolinka? K tomuto připojuji zákres v katastrální mapě, kde je
stavba označena.

2) bylo na pozemcích p.č. 8543/1, p.č. 1861/8. St. 1142, St. 1286, vše k.ú. Velké Karlovice (nebo pouze některém z
nich) vydáno v přechozích 5 letech jakékoliv opatření stavebního úřadu (odboru výstavby) za účelem umístění nové
stavby? Případně je v současné době podána žádost/probíhají kroky k umístění této stavby na výše uvedených
pozemcích?


