Městský úřad Uherské Hradiště
Tajemník

Rozhodnutí týkající se pozemních staveb pro právnické osoby
Žádost o informace:
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 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,
vydaných Vaším správním orgánem za období od 01.10.2020 do 31.12.2020 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.
Odpověď:
Vážení,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím ze dne 09.01.2021 Vám přílohou této odpovědi zasíláme kopie částí rozhodnutí obsahující
Vámi požadované údaje, které Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního
prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče vydal v období od 01.10.2020
do 31.12.2020.

Masarykovo náměstí 19

T

+420 572 525 111

IČ

686 01 Uherské Hradiště

E

epodatelna@mesto-uh.cz

DIČ CZ00291471

www.mesto-uh.cz

00291471

Č.Ú. 19–1543078319/0800
DS

ef2b3c5

1/1

