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Zveřejnění informací na webu města 

 

Městský úřad Rýmařov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona             

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 24.8.2015 žádost žadatele, o poskytnutí 

informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, ke stavbě nazvané „Hrad Sovinec – obnova vnějšího opevnění hradu“ prováděné na 

základě stavebního povolení č. 60/11, ze dne 20.10.2011, vedené pod č.j.: MURY 43581/2014: 

1. Na základě jakého stavebního řízení (popř. povolení, souhlasu či ohlášení) jsou realizovány 

výkopové a stavební práce na hranici pozemků parc. č. 64 a 360, vše v k.ú. Sovinec; 

2. Z jakého titulu (např. smlouvy, souhlasu či rozhodnutí) došlo k záboru části pozemku parc. č. 

360 u hranice s pozemkem 64, když parc. č. 360, vše v k.ú. Sovinec, je v majetku Lesů ČR. 

 

Stavební úřad po prostudování archivní dokumentace poskytuje následující informace: 

 

Ad. 1.  Výkopové práce na hranici pozemků parc.č. 64 a parc.č. 360, oba v k. ú. Sovinec, část 

Sovinec, obec Jiříkov jsou realizovány na základě stavebního povolení č. 60/11, ze dne 

20.10.2011, vedené pod č.j. MURY 43581/2011.  

 

Ad. 2.  K záboru části pozemku parc. č. 360 v k. ú. Sovinec, část Sovinec, obec Jiříkov, došlo         

na základě smlouvy o právu provést stavbu, uzavřenou dne 21.9.2011, mezi vlastníkem 

pozemku parc.č. 360 v k. ú. Sovinec, část Sovinec, obec Jiříkov -  společností Lesy České 

republiky, s.p., Hradec Králové  a  stavebníkem organizací Muzeum v Bruntále, p.o.     

Ve výše uvedené smlouvě je uvedeno následující: Realizace předmětné stavby má dle 

P.D. zpracované Ing. Fajstarem vazbu na dotčený pozemek  p.č. 360, na kterém bude 

nutný zábor za účelem postavení lešení, odtěžení kamene a zeminy, případně úprav 

terénu dle projektu v šířce 5m podél zdí č. 1-3 (180 bm). Celkem zábor dotčeného 

pozemku p.č. 360 - 900m
2
.  

 

        „otisk razítka“ 

Ing. Lucie L a r i š o v á  

              oprávněná úřední osoba 


