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Věc: Infonrrace podle zákona č. 106/1999 Sb., o informacích, SÚ nnina - vydaná rozhodnutí
o umístění a provedení stavby 07|202í0.,092020

Městsk ad Bí|ina, Odbor stavebního ú adu a životního prost edí Vám poskytuje následující sdělení
nazákladě došlé žádosti ze dne 14. íina2020, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů o poskytnutí vešker ch správních rozhodnutí vydan ch
podle zákona č. í 83/2006 Sb., o zemním p!ánování a stavebním ádu (stavební zákon), která se
t kaií umístění a provedení stavby za obdobi O7l2O20Hl92O20, vydan ch pro právnické osoby.

 tímto ve smystu
zákona č. 106/1999 Sb., osvobodném p ístupu k lníormacím, ve znění pozdějších pedpisťr, žádá
Městsk ú ad města Bílina o poskytnutí následujících informací:

žadatet:
zastoupen osobou: 

V Praze dne 13.10.2020

Věc: Žádost o poslcytnutí intormací z rozhodnutí (kopií vydan ch rozhodnutí nebo p ehledem)
vydávan ch Vaším adem v rámci ťtzemního a stavebního ízení dle zákona č. 183/2U)6 Sb.,
o itzemním plánování a stavebním ádu (stavební zákon).

Dovoluji si Vás opětovně oslovit za která pa í od roku 1995 mezi největší
tuzemské poskytovatele informací o ptánovan ch stavebních záměrech v rámci České a Slovenské
republiky. Současně jsme ělenem skupiny  která má celoevropskou
působnost.

V rámci projektu uňeného pro podporu všech w, robďt stavebních materiálů, generálních dodavatelů
staveb, stavebních firem a emeslníků v České republice bychom s Vámi rádi navázali spotupráci
v poskytování informací k plánovan m stavebním záměrťtm z Vašeho regionu.
Z tohoto dlivodu Vás žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu
k iníormacím, o poslcytnutí lníormací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí)
ve fornĚ jejich kopií nebo jednoduch m p ehledem, dle ákona č. 183/2 16 Sb., o zemním plánování
a stavebním ádu (stavební zákon) a to:

zerrní rozhdnutí o umístění stavby nebo zďízení
- územní rozhodnutí o změně využití území
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- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na zemí,
- územní souhlas nahrazující zemní rozhodnutí
- ve ejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby

na zemí
- rozhodnutí o společném územním a stavebním ízení (spolďné povolení)
- uzemní souhlas, spolďn územní souhlas
- jak kolijin dokument nahrazující územní rozhodnutí
- stavební povolení
- stavební ohlášení
- jak koliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení,

vydan ch Vašim adem za období od 0l.U.2020 až 30.09.2020 t kajících se pozemních staveb
pro právnické osoby.

Z v še uveden ch rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto
informace:
- identifikaci žadatele (nap . lstav medía, s.r.o., nebo atespoň lČO)
- ldentifikaci stavby (nap. informace o druhu a účelu stavby, co stavba obsahuje nebo krátk popis

stavby)
- lokalizaci stavby (nap . informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici)
- druh rozhodnutí
- datum vydání rozhodnutí čijiného dokumentu nebo datum uzav ení ve ejnoprávní smlouvy.

Pokud by bylo z Vaší strany nutné v souladu se zákonem 106/199 Sb., získávat a vytvá et na základě
naší žádosti nové informace a p ehledy, prosíme pouze o zaslání kopií v še zmíněnych vydan ch
rozhodnutí. V p ípadě, že s uveden ,mi nowlmi iníormacemi již disponujete, žádáme o jejich
zaslání.

Vě íme v dlouhodobou spolupráci v podobné formě i s Vaším správním orgánem. Pokud to bude možné,
rádi bychom se na Vás obraceli s obdobnou žádostí i v budoucnu, tedy pďátkem každého kvartálu
V roce.

Pro zaslání kopií vydan ch rozhodnutí prosím využijte datové schránky 

Pro zaslání p ehledu (nové iníormace) prosím využijte datové schránky 

Stavební ú ad zasí!á p ílohou, formou tabulky, požadovan p ehled vydan ch správních rozhodnutí
s pot ebnou identiíikací jednotliv ch staveb a jejich žadatelů,

otisk razítka

lng. Old ich Lukeš
vedoucí odboru stavebního ú adu

a životního prost edí
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P íloha:

P ehled vydan ch povolení za obdobi 074912020 pro právnlcké osoby, jako p íloha žádostl
o poskytnutí iníormací podle zák. é.106/1999 Sb.:

Spis. zn. čt Zadatel Název
stavbv

Druh
oovolení

Dotčené
oozemkv

katastrální
zemí

Datum
vvdání

24081laom 1§v92l2o2o cEz
Distribuce,
a,s.

Kabelove
vedení NN

Uff pč.
177l20,
177123 a
1771,154,
st.301

Choteiovic 08.o9.2020

25507l2o20 2868212020 severočeské
doly a.s.

skladovací
hala pro
DPD PUSJ

UR+SP p.č.
237211

Bí!ina 28.o8.2020

25008l2020 3092212020 CEz
Distribuce,
a.s.

Nové
odběrné
místo
umístěné

UR p.č.
13412 a
13418,
st. 180

Ohníč 14.09.2020

29493l2020 31508/2020 HET, s,r.o. Nádrž
k vsakování
dešťou. ch
vod

US p.č,
104l12

Ohníč 08.09.2020






