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ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘnOU
n žIvorruíHo pRosTŘEDí
vedoucí odboru

Věc: lnformace podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování iníormací - vydaná stavební povolení
a další ízení podle stavebního zákona od roku 2000, Bílina, Mostecké P edměstí

Městsk ad Bílina, Odbor stavebního rj adu a životního prost edí Vám poskytuje násIedující sdělení
nazákladě došlé žádosti ze dne 05. íjna 2O2O, dle zákona ě. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu
k informacím, ve znění pozdějších p edpisťt o poskytnutí vydan ch stavebních povolení a dalších
íízení podle stavebního zákona od roku 2000, Bílina, Mostecké Pbdměstí.

tímto ve stnysfu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném fiístupu k informaeím, iďé zťtěFí
pozdějších p edpisů, žádá Městsk ad města BíIina o poskytnutí následujících informací:

Žadatet: 

Věc: Žádost o iníormace dle zákona č. 106/t999 Sb., o svobodném p ístupu k lntormacím, ve znění
pozdějších p edpisit

- Ve smyslu v še uvedeného zákona žádám o iníormace pďtu vydan ch stavebních povolení a dalších
ízení dle stavebního zákona na pozemcích v k.ti. Bílina, parc. č. 1855/1 a 1856/3 od roku 2000

včetně zaslání jejich kopií.

požadované informace zašlete na email:

Stavební iíH zasílá pff|ohou, formou tabufky, požadovan p ehled vydan ch spravních rcfunutí
s pot ebnou identifikací jednotliv ch staveb.

Kopie požadovan ch rozhodnutí budou zaslány po zaplacení poplatku za jejich provedení, kter, činí
celkem 65 Kě na adresu trvalého bydliště. Platební daje budou poskytnuty po vysIovení souhlasu
s uvedenou částkou.

otisk razítka

lng. Oldrich Lukeš
vedoucí odboru stavebního adu
a životního prost edí
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P íloha:

Tabu]ka vydan ch povolení na vyše uveden ch pozemcích

Po.č. čisb jednací Druh
povolení Název stavby Datum

wdání

1.
č.l.vyst.:
61U330lKtlM /O1

Stavební
povolení

P ístavba garáže k domu č.p. 30?1 1

Mostecké ul. v Bílině na parc.č. 1855/1 k.t].
Bílina

18.09.2001

2.
č.l.vyst.:
7O3l330lKu/Me/01

Stavební
povolení

Odbočka plynovodu z hlavního potrubí
s instalací teplovodního kotle ve sklepě
obytného domu č.p. 302/11, ul. Mostecká
v Bílině na oarc. ě. 1855/2 v k.u. Bílina

16. 10.2001

3.
člvyst.:
800/330/KulMel02

Ko]audaění
rozhodnutí

Odbočka plynovodu z hlavního potrubí
s instalací teplovodního kotte ve sklepě
obytného domu é.p.3O2l1 1 , ul. Mostecká
v Bílině na parc. é.185512 v k.t]. Bílina

01. 1 1.2002




