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Spis. značka:  MIL-1161/2022 
Číslo jednací:  110/330/Bub/22/1110 
Vyřizuje:  Ing. Kateřina Bubníková   Miletín dne: 11. 10. 2022 

 
Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném 
přístupu k informacím“) 
 
Stavební úřad v Miletíně, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), reaguje 
na vaši žádost o poskytnutí informací na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, 
která byla podána ke zdejšímu úřadu dne 30. 9. 2022. 
 
Odpovědi jsou řazené a číslované dle číslování dotazů: 
 
1) Ano 
 
2) V příloze č. 1. 
 
3) Momentálně neprobíhá žádné řízení o odstranění stavby 
 
4) K dnešnímu dni žádné takové ohlášení není evidováno. 
 
 
 
 
 
 

Za stavební úřad v Miletíně 
Ing. Kateřina Bubníková 

 
 
 
 
 
Obdrží: 
- PB SCOM s. r. o., Radniční 28, 753 01 Hranice 
  



Příloha č. 1 
 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  MILETÍN  

Stavební úřad   tel.493 693 031 
nám. Karla Jaromíra Erbena 99 

PSČ 507 71, e-mail:bubnikova@miletin.cz 
                                               ____________________________________ 

 
 

 
Spis. značka:   MIL-620/2022 
Číslo jednací:   066/330/Bub/22/2005 
Oprávněná úřední osoba: Kateřina Bubníková   Miletín dne: 20. 5. 2022 

 

SOUHLAS 

S  ODSTRANĚNÍM  STAVBY 
 
Městský úřad Miletín – stavební úřad – jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.d) 
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), 
posoudil podle § 128 stavebního zákona ohlášení, (dále jen „ohlášení“), které  podal: 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
dále jen „ stavebník“, 
a na základě tohoto posouzení vydává 
 

s o u h l a s 
 
s provedením ohlášeného odstranění objektu č. p. 56, umístěného na st. p. č. 131 
v katastrálním území Rohoznice u Hořic. 
 
Při odstraňování stavby musí být dodrženy tyto podmínky: 
- nebude vstupováno na cizí pozemek 
- veškerý odpad bude tříděn a nebezpečný odpad bude uložen na skládce a jeho uložení bude 
evidováno 
- budou dodrženy požadavky na bezpečnost práce 
- nebudou použity trhaviny 
- pro odvoz suti bude použita přiměřená technika, v případě poškození místní komunikace na 
p. p. č. 189/2 a 1161/4 v k. ú. Rohoznice u Hořic, bude vráceno do původního stavu 
- stavebník oznámí odstranění stavby SÚ Miletín 
 
 
 

Za stavební úřad v Miletíně 
Ing Kateřina Bubníková 

 
 
Obdrží : 
- Roman Štefan, Březovice 9, 508 01 Hořice 
- Obec Rohoznice 
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