Obsah žádosti:

Z tohoto důvodu Vás žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, 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
plánování 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 povolení
- stavební ohlášení
- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení,
vydaných Vaším správním orgánem za období od 01.01.2021 do 31.03.2021 týkající se pozemních
staveb (objekty budov) pro právnické osoby.
Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto
informace:
- identifikaci žadatele (jméno právnické osoby, např. Istav media, s.r.o. nebo alespoň IČO právnické
osoby)
- identifikaci stavby (např. informace o druhu a účelu stavby, co stavba obsahuje nebo krátký popis
stavby)
- lokalizaci stavby (např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici)
- druh rozhodnutí
- datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Pokud by bylo z Vaší strany nutné v souladu se zákonem 106/1999 Sb., získávat a vytvářet na základě
naší žádosti nové informace a přehledy, prosíme pouze o zaslání kopií výše zmíněných vydaných
rozhodnutí. V případě, že s uvedenými novými informacemi a přehledy již disponujete, žádáme
o jejich zaslání.

Obsah odpovědi:
K žádosti žadatelky sdělujeme následující informace:
Městský úřad Třeboň, odbor právní, jako povinný subjekt dle ust. § 2 odst. 1 „InfZ“ ve spojení s ust. § 4a
odst. 2 písm. a) „InfZ“ poskytl žadatelce sdělení obsahující požadovanou informaci podle zákona
o svobodném přístupu k informacím:
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Druh rozhodnutí (01.01.2021 až 31.03.2021)

Počet

Územní rozhodnutí o umístění stavby

5

Územní rozhodnutí o změně využití území

0

Územní rozhodnutí o vlivu užívání stavby na území

0

Územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí

14

Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby …

0

Rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (spol. povolení)

0

Územní souhlas, společný územní souhlas

10

Jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí

0

Stavební povolení

1

Stavební ohlášení

3

Jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení

0
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