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Vyřizuje:

Ing. Hana Valachová

Tel:

383 416 205

E-mail:

valachova@mesto-blatna.cz

Datum:

14.07.2021

Istav Media, s. r. o.
IČO 03441725
Nádražní 32
150 00 Praha 5
IDDS: dc6q2wa

Poskytnutí informací podle ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městský úřad Blatná, Odbor správní a živnostenský úřad, jako orgán povinného subjektu
(dále jen „povinný subjekt“), podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném
přístupu k informacím“), poskytuje na základě žádosti společnosti Istav Media s. r. o.,
Nádražní 32, 150 00 Praha 5, IČO 03441725 (dále jen „žadatel“) o poskytnutí informací
podle zákona o svobodném přístupu k informacím ze dne 08.07.2021, vedené pod
č. j. MUBL 10941/2021:
V rámci projektu určeného pro podporu všech výrobců stavebních materiálů, generálních
dodavatelů staveb, stavebních firem a řemeslníků v České republice bychom s Vámi rádi
navázali spolupráci v poskytování informací k plánovaným stavebním záměrům z Vašeho
regionu. 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 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 rozhodnut, stavební povolení, stavební ohlášení,
jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení, vydaných Vaším
správním orgánem za období od 01.04.2021 do 30.06.2021 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), 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.

Část žádosti o poskytnutí informací byla odmítnuta rozhodnutím povinného subjektu
sp. zn. MUBL 10941/2021/OSŽU/4, čj. MUBL 11330/2021 ze dne 14.07.2021 a odeslána
žadateli současně s poskytnutím informací.
Vámi požadované informace (částečně v anonymizované podobě) zasíláme v příloze
tohoto sdělení.

Ing. Hana Valachová
vedoucí odboru správního a živnostenského úřadu
podepsáno elektronicky

Příloha:
 č. 1 - 6 (příloha č. 3, 4 a 6 v anonymizované podobě)

