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 11.7.2022 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. 4.2022 do 30. 6. 2022 týkajících se pozemních
staveb (budov) pro právnické osoby.
Zvýše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň tyto
informace:
- identifikaci žadatele (tedy jméno právnické osoby, např. Instav media, s.r.o. 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:
Identifikace
Identifikace
Lokace stavby
Druh rozhodnutí
Datum vydání
žadatele
stavby
Město Zdice, IČO Nafukovací
Pozemek parc. č. Společné
8.6.2022
00234061
tenisová hala
1184/1; 1184/3;
povolení
Zdice
1184/4 k.ú. Zdice
Dřevokomplex
Libomyšl – kVN, Pozemek parc. č. Územní souhlas
27.6.2022
R+R, IČO
TS a kNN – pro
1/6 k.ú. Libomyšl
26745160
Dřevokomplex
Dodatečné
9.6.2022
St.p. 207, st.p.
MICUTA s.r.o.,
Stavební úpravy
povolení stavby
214, pozemek
IČO 05147573
pro změnu
parc. č. 291/2,
užívání objektu
č.p. 139 na domov 291/4, 291/5,
291/7, 291/8,
pro seniory
291/9, 291/10
k.ú. Hředle u
Zdic

