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POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
Městský úřad Přeštice, odbor výstavby a územního plánování, 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 7.7.2021 žádost o poskytnutí
informace dle zákona č. 106/1999 Sb. podle zákona o svobodném přístupu k informacím, kterou podala
Istav Media, s.r.o., IČO 03441725, Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5-Smíchov (dále jen žadatel),
konkrétně informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií
nebo jednoduchým přehledem, vydaných úřadem za období od 1. 4. 2021 až 30. 6. 2021 týkající se
pozemních staveb (budov) pro právnické osoby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (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 ve společném územním a stavebním řízení,
územní souhlas, společný souhlas,
jakýkoliv jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí,
stavební povolení,
stavební ohlášení
jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či ohlášení.

V žádosti je dále uvedeno, že žadatel z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících
rozhodnutí) žádá alespoň o tyto informace:
- identifikaci žadatele (např. Istav Media, s.r.o., akciová společnost, obec, kraj),
- 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.
Stavební úřad po posouzení podané žádosti zjistil, že k vyřízení žádosti bude třeba provést mimořádně
rozsáhlé vyhledání informací, které nejsou v požadované podobě na stavebním úřadě přímo dostupné, a
proto na základě kvalifikovaného odhadu času potřebného k vyhledání a zpracování požadovaných
informací a s odkazem na § 17 odst. 1 a 3 InfZ sdělil žadateli výši požadované úhrady spolu se způsobem
jejího výpočtu. Zároveň žadatele poučil o tom, že poskytnutí informací je podmíněno zaplacením
požadované úhrady nákladů. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu

Příloha
nezaplatí, bude žádost odložena (§ 17 odst. 5 InfZ). A že požadované informace budou stavebním úřadem
odeslány bezprostředně po zaplacení úhrady.
Žadatel ve stanovené lhůtě učinil zaplacení vyměřené úhrady, proto stavební úřad v příloze zasílá
jednoduchý přehled s požadovanými údaji.

Iva Kocúrová
pověřená vedením odboru výstavby a ÚP

Příloha
Jednoduchý přehled s požadovanými údaji
Obdrží:
účastníci (dodejky do vlastních rukou)
Istav Media, s.r.o., IDDS: dc6q2wa
sídlo: Nádražní č.p. 762/32, 150 00 Praha 5-Smíchov

Příloha

1) Obec Oplot, IČO 00574147, Oplot 69, 334 01 Přeštice, (dále jen "stavebník")
SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
ze dne 19.4.2021
stavební záměr:
"PROVOZNÍ OBJEKT ČOV"
(dále jen "stavební záměr") na pozemku parc. č. 153/1, 157 v katastrálním území Oplot.
Popis druhu a účelu stavebního záměru:
jedná se o novostavbu provozního objektu ČOV o zastavěné ploše 42,3 m2. Provozní objekt ČOV
bude užíván pro provoz čističky odpadních vod. Obestavěný prostor ČOV je 194,94 m3.
Stavba obsahuje:
Chodba, pracovní místnost, předsíňka + šatna, WC, sprcha, sklad, dmychárna.

2) Obec Příchovice, IČO 00257133, Příchovice 37, 334 01 Přeštice
(dále jen "žadatel"), a

s p o l e č n é p o v o l e n í¨
ze dne 11.6.2021
na stavbu:
„Novostavba garáže“
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 137/19 (ostatní plocha) v katastrálním území Příchovice u Přeštic.
Stavba obsahuje:
novostavbu garáže a rozvody technické infrastruktury.

