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Obecní úřad PeľnÍnk - stavební úřad
ul. T.G. Masaryka 11362 36 Peľnink
email : stavebni@pernink.eu
tel : 353 892221

Vaše zn. : naše čj. :
Per1246128ll22lPa

PB scoM s.ľ.o.'
Radniční 28
75301 Hľanice

vyřizuje :

Mgľ.Panak
datum:

6.10.2022

Věc: Vyjádření k Žádosti o posĘtnutí infoľmací dle zźtkona č,.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
infoľmacím, týkajících se vydaných ľozhodnutí o odstľanění stavby.

Stavebníúřad v Perninku, příslušný podle Ş 13, odst.l, písm. e) zâk.ě.I83l20o6 Sb., o tizęmním plánování
a stavebním řádu ( dále jen ,, stavební zálkon,, ), Vo znění pozdějších předpisů,

Vám tímto sděluje že:

K dnešnímu dni nebylo stavebním úřadęm v Peminku vydáno Žâdné ľozhodnutí o odstranění stavby.

Pouzę k bodu č. 4 uvádíme, že stavební úřad vydal celkem od 1 .2.Ż022 jedno povolení k odstľanění stavby,
které Vám posíláme v příloze.

Pozn' od doručęní žádosti se Vám pokoušíme kaźdý den dovolat abychom si vysvětlili detaily k Vámi
poŽadovaných informací, bohužel se nám nepodařilo se Ýám dovolat.
Prosíme tedy o telefonický kontakt, na kterém by Vás býlo moŽné zastihnout.

Vedoucí stavebního úřadu

Mgľ. Marian Panak

Vypľaveno dne: 6.1 0.2022
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obecní úřad Peľnink - stavební rĺřad
ul. T.G. Masaryka !,362 36 Peľnink
email : stavebni@pernink'ęu
tel.:353 892221

Vaše zn. : naše čj. :
Per0499/111/22lPa

CEZ Dĺstľĺbuce, a.s.,
Teplĺcká 87418
405 02 Děčín

vyřizuje :

Mgľ.Panak
datum:
20.4.2022

PovoLENÍ oDsTRAľĚľÍ STAVBY

Stavební úřad v Peminku, příslušný podle Ş l 3 odst. l, písm.e) zâk.č,'l83l2O06 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen stavební zátkon), podle Ş l28 stavebního
zétkona a Ş 5 vyhl.č.499/2006,ve znění pozdějších předpisrl, kteľou se provádějí někteľá ustanovení
stavebního ztĺkonave věcech stavebního řádu,

vydává souhlas
stavebftovi kterým je:

čEz Distľituce a.s.'se sídlem Teplĺcká 874t8,405 49, Děčín., |č,z 24729035, zastoupenou flľmou,
ELEKTROPLAN s.ľ.o., Loketská344112,360 06 K. Vary,Ičo: zos 94 47Ż,jednatel Miľoslav
Remišovský

s odstľaněním stavby:
Dvou pojĺstkových skříní ss200 (x534, x535) v plastovycľr pĺtířích, na pozemku p.č.765/46 v k.rÍ.
Abeľtamy.

odstľanění obsahuje:
Na pozemku p.ë.765146 jsou v současnosti umístěny dvě pojistkové skříně SS200 (x534, X535) v
plastových pilířích' ţ budou demontovány. Distribuční kabelové vedęní nn 1-AYKY 3xl2O+7O bude podle
situace demontáže odkopáno a před skříněmi přerušeno tak, aby mohly být kabely na sebe naspojkováňy'
V místech rušených pojistkových skříní budou volné konce stávajícího kabelového vedení l-AYKY
3x|20+70 pomocí dvou přímých spojek SSU 3_L spojeny.

Na pozemcích:

p.p.č:.765146 v k.ú. Abeľtamy

K odstľanění stavebnĺk doložil:
P.D. k odstranění , kteľou vypracoval Miroslav Povolný
Plná moc pro Elektroplan s,ľ'o.

Souhlas Města Abertamy s odstraněním ze dne 24.l.2022
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Stavební úřad pľo odstľanění shoľa uvedené stavby podle Ş 130 stavebního zákona stanoví Ęto
podmínky:
Stavebník si před zahźĄením ţkopoých pľací zajistí vyťyčení sítí veřejné infrastrukĺrry
Stavba bude odstľaněna postupným ľozebráním, opľávněnou odbornou fiľmou.
Demontovaný materiál bude odvezen na řízenou skládku.
Budou dodľŽeny podmínky uvedené ve vyj.Města Abertamy ze dne 24.l'2022

Ukončení odstľanění stavby oznámí stavebník pĺsemně stavebnímu rĺřadu a přeloží k tomu :

Pľohlášení stavebního ďozora o odstranění'
Zźĺpis o předání a pÍevzetÍ staveniště

Pľohlášení o nakládání s odpadem vzniklým při
demolici ev.doloží vážní ĺístek.

Fotodokumentaci místa po odstľanění stavby

Souhlas Města Abeľtamy s ukončením odstľanění

Dále Vás upozorňujeme, Že podle Ş l 52 odst' l stavebního zákona je stavebník povinen mít na zřeteli
ochľanu života a zdraví osob, zvířat, ochľanu Životního prostředí a majetku i šetľnost k sousedství. ţto
povinnosti má i u staveb nevyŽadujících stavební povolení či ohlášení'

Vedoucí stavebního úřadu

Mgr. Maľian Panak

Vypľaveno dne : 2|.4.2022

Poplatek:

Spľávní poplatek ve qýši 500'_ Kč. Slovy pětsetkorunčeských, podle Sbíľky zákonri č.63412004 poĺ.18,
odsţ.12) byl uhľazen, převodem na č.ú. 252034tĺ0100, v.s. 1361499111, dne2l.4.Ż022
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ELEKTROPLAN s.r.o., Loketská 344ll2,360 06 K. Vary lco:zes 94 47Ż,jednatelMiľoslav Remišovshý
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PB SCOM s.r.o.
Radničnĺ 28, 753 01 Hranice
Tel:775 71L947
e-mail: duchonova@ obecníúřad Pernink

Stavební úřad
T.G.M. 1

362 36 Pernink
i2ebb4rn

V HranicÍch dne t?9,Ża22

Žadatel: PB scoM s.ľ.o., s.e sídlem Radničnĺ 28, l-ll.anice l-Město, 753 01 Hranice, lčo:
25397a87, zapsaná vobchodním rejstříku vedenéľn Krajským soudem
v ostravě, sp. Zil, c 18505, zastoupena JĺřÍm Pavlištĺkem, jednatelem
společnosti

Váženţ

v souladu s příslušnýrni ustanovenírni zákona č' 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,inÍarmąčnĺŻőkon"|, siVás dovolujerne požádat o poskytnutí
níže specifikovaných inforrnacĹ které má Vaše obec k dispozici.

Žádáme o následujícĺ ĺnformace (dokumenty) :

It llydúvő Vaše obec (obecnĺ úřad, stavebnĺ tlřad) rozhodnutí o odstraněnĺ stauby?

2) V případě kladné adpavědina ýše uvedený dotaz žődóme o pasłýnutĺ kapie prvnĺ strúnky
rozhodnutÍ o odstranění stavb,y vydaných poďle ţ 728 odst. 4 a ţ 72g gtdvebníh;o zókona ad
7,2,2022 doposud.

3) Sdětení lnţormucÍ o probíhajícÍch řízeních o odstranění stavby, leţchž výsledkem mó být
vydání rozhodnutí o odstronění stavby, zeJména.pak údaie o nemovÍtostech, kterých se
proj ed n óva n é od strd n ën í ţkú,

4) SděIení ÍnÎormací a podaných ohlášenĺch zâměru odstrünĺt stavbu,

Naše společnost síje vědoma omezení daných ĺnforrnačním zákonem, tedy skutečnosti, že některé
informace povinný subjekt není oprávněn poskyţnout, V této souvisĺostiJsme přesvědčeni, Že ust. Ş 7
až 1ĺ. infoľmačního zákona definujĺcí údaje, které nelze poskytovat (citlivé údaje, ochrana obchodního
tajemstvía podobně) nejsou V rozporu s naší žádostí.

Ve světle výše uvedeného márne za to, že V tomto případě lze požadované informace (dokumenty)
bez dalšího poskytnout, neboť zde nejsou naplněny zákonné předpoklady pro nevyhověnĺtéto žádosti.

Samozřejmě je nám známa povinnost nést náklady spojené s pořĺzenÍm kopií, opatřením
technických nosĺčti dat a s odeslánĺm informacÍ žadateli ve smyslu ust. 5 17 odst. 1 informačního
zákona.

w

sCoM s.ľ.o.,
zastoupe na Ji řĺm Pavlištíkem,
jed natelem společnostĺ
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S poděkovánÍm a pozdravem


