POSKYTNUTÍ INFORMACE
Městský úřad Zdice, odbor správní, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel dne 7. 1. 2022 žádost o poskytnutí informace
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů od žadatele Istav Media, s. r. o., IČO 03441725, Nádražní
č.p. 762/32, 150 00 Praha o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým
přehledem, dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), a to:
- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení,
- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí,
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území,
- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení),
- územní souhlas, společný územní souhlas,
- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí,
- stavební povoleni,
- stavební ohlášení,
- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášeni,
vydaných Vašim správním orgánem za období od 1. 10.2021 do 31. 12. 2021 týkajících se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby.
Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň tyto informace:
- identifikaci žadatele (tedy jméno právnické osoby, např. Instav media nebo alespoň IČO právnické osoby),
- identifikaci stavby (tedy např. informace o druhu a účelu stavby, příp. co stavba obsahuje nebo krátký popis stavby),
- lokalizaci stavby (tedy např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici),
- druh rozhodnutí,
- datum vydání rozhodnuti či jiného dokumentu nebo datum uzavřeni veřejnoprávní smlouvy.
Na základě této žádosti vydává správní orgán podle § 4 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších novel a dodatků,
požadované informace zpracované do jednoduchého přehledu, který je přílohou této informace.

Příloha dle textu

druh rozhodnutí
rozhodnutí o
umístění stavby
rozhodnutí o
umístění stavby

datum
vydání
30.11.2021
11.10.2021

územní souhlas

13.10.2021

územní souhlas

10.12.2021

územní souhlas

14.12.2021

stavební povolení

21.10.2021

stavební povolení

28.12.2021

sdělení

9.11.2021

vyjádření

9.11.2021

vyjádření

10.12.2021

sdělení

16.12.2021

identifikace žadatele (jméno
PO, IČO)
Středočeský kraj, IČO
70891095
FOODISH s.r.o., IČO
63989654, Acccolade CZ
XXIX, s.r.o., IČO 05593263
Obec Bavoryně, IČO
00509612
Obec Chodouň, IČO
00509655
ČEZ Distribuce, a. s., IČO
24729035
Accolade CZ XXIX, s.r.o.,
IČO 05593263
EL DistriLog s.r.o. IČO
08762414
Město Zdice, IČO 00234601
PILA POKORNÝ, s.r.o., IČO
2476371
Domov V Zahradách Zdice,
poskytovatel sociálních
služeb, IČO 75009897
Obec Chodouň, IČO
00509655

Název stavby

lokace stavby - poz. parc. č.

Katastr

II/236 Černín, nestabilní svah-PD

346/6, 485/1, 485/8

Černín u Zdic

areál Foodish s.r.o., Zdice - II.etapa

2119/9, 2119/35, 2119/36,
2119/37, 2119/38

Zdice

Bavoryně – kanalizační přípojka pro
parc. č. 237/4
vodovodní přípojka pro č.p. 18
Chodouň
Zdice, ul. Nerudova 963 číslo stavby
IV-12-6029496
areál firmy Foodish – odvodnění
dešťových vod
EUROWAX – nový skladový areál
Zdice
přemístění válečného pomníku CZE
2102-2949
výměna stávajících strojů v areálu
PILA Pokorný, Zdice
Obnova vybavení kotelny

237/13, 237/4

Bavoryně

st.36, 930/3, 953/12

Chodouň

2029/1, 2029/2, 2056/2

Zdice

2113/1, 2119/35, 2126/5, 2126/9,
2127/35, 2386/4, 2386/5
306/16, 322, 485/9

Zdice
Černín u Zdic

1646/18

Zdice

2074/1

Zdice

847/18

Zdice

udržovací práce na objektu čp. 18

st.36

Chodouň

