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            M Ě S T S K Ý    Ú Ř A D 
Stavební úřad 

Sídlo: Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná 
 

  Telefon: +420 485 164 814   
 E-mail: stavebniurad@osecna.cz  Web: http://osecna.info 

 
 
Na doručenku 
PB SCOM, s.r.o., IČ: 253 97 087, Radniční 28, 753 01 Hranice 
 
 
Vaše značka                      Naše značka                       Vyřizuje                 Osečná 
          H/256/MU/1423/22-334    Hanzlíková            13. října 2022  
 
Odpověď na žádost – poskytnutí informace 
Stavební úřad obdržel dne 29. 9. 2022 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 
106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, specifikované v žádosti. 
Z obsahu písemnosti vyplývá, že konečným účelem podání je získání kontaktů na 
potencionální zákazníky. K tomu stavební úřad uvádí, že mimo obecné informace ohledně 
demolic, které poskytuje ČSÚ, nemůže sdělit nic bližšího. Jednotlivá rozhodnutí -  souhlasy 
se vydávají  v procesech, jež jsou neveřejné. Dále za ochranu osobních údajů lze rozumově 
považovat i ochranu před nevyžádanými reklamami, nabídkami a podobnými aktivitami na 
způsob podomního prodeje (to je ve zdejší oblasti vnímáno jako obtěžující jednání)  a 
stavební úřad nechce být obviňován, že k tomu přispěl nepřijatelně benevolentním 
poskytováním údajů, což by v konečném důsledku mohlo poškodit i dobré  jméno 
konkrétního podnikatele. Jinak obecně lze uvést, že i „třetí“  osoby mohou  nahlížet do spisů 
stavebních úřadů (viz ust. § 38 správního řádu – zák. č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, ust. § 168 odst. 2) stavebního zákona – zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů).   
K dané problematice dále stavební úřad uvádí, že se nebrání prezentaci nabídek podnikatelů, 
činných ve výstavbě, protože oblast správního území stavebního  úřadu Osečná je odlehlá od 
Liberce a poměrně řídce osídlená a sehnat stavební firmu není jednoduché. Na stavebním 
úřadu jsou nástěnky, kde lze vyvěsit nabídky firem, se kterými se mohou lidé seznámit a je o 
to zájem, i přestože existuje internet. Příslušnou nabídku lze zaslat  stavebnímu úřadu v různé 
formě, např. leták o velikosti A4 nebo A5 atd., či nějaký sešitek, který se zveřejní na nástěnku 
atd. (doporučujeme několik vyhotovení – někteří lidé si leták s nabídkou sundají a odnesou 
atd.).   
 
 
       Vedoucí stavebního úřadu 
     Štěpánka Hanzlíková v.r., oprávněná úřední osoba 
      
 
Za správnost vyhotovení: Gerhard Arlt 
 
Dále obdrží na vědomí: 
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