Městský úřad Přeštice
odbor výstavby a územního plánování
Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice, telefon 379 304 555, ID: hcpbx62

NAŠE SPIS. ZNAČKA:
NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:

OVÚP/988/2021/KOI
PR-OVÚP-KOI/3501/2021

OPRÁVNĚNÁ
ÚŘEDNÍ OSOBA:
TELEFON:
E-MAIL:

Iva Kocúrová
379 304 548
kocurova@prestice-mesto.cz

DATUM:

13.1.2021

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 9.1.2021 žádost o poskytnutí
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
kterou podala
Istav Media, s.r.o., IČO 03441725, Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5-Smíchov (dále jen žadatel),
ve věci poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných zdejším úřadem za období od 01.10.2020 do
31.12.2020 týkající se pozemních staveb pro právnické osoby, a to:
- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
- územní rozhodnutí o změně využití území
- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a 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,
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)
- 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.
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K žádosti o informace stavební úřad sděluje následující:
Zdejší stavební úřad ve stanoveném časovém období neučinil žádný vykonatelný výše uvedený úkon.
Jelikož se jedná o zvláštní způsob vyřízení žádosti dle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ, kdy podstatou
poskytované informace je sdělení o neexistenci vyžádané informace (o neexistenci požadovaného
dokumentu). Protože se nejedná o odmítnutí žádosti (žádost je věcně vyřízena, nedochází k jejímu
odmítnutí), nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle § 15 InfZ.

Iva Kocúrová
pověřená vedením odboru výstavby a ÚP

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

