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Datovou schránkou 

 

Žadatel: 

 

Věc: Žádost o poskytnutí informací dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění 

 

Vážené dámy a pánové, 

dovoluji si obrátit se na Vás s touto žádostí ve smyslu § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění, a žádám o zodpovězení níže uvedených otázek vztahujících se 
k developerskému projektu označovanému jako „PANATTONI PARK TEPLICE SOUTH“ – viz internetová 
prezentace na stránkách https://www.czech-industrial.cz/nemovitost/panattoni-park-teplice-south 

nebo https://panattonieurope.com/cz-cz/najdete-vlastnosti/panattoni-park-teplice-south, tedy ke 

stavbě haly určené pro lehkou výrobu a skladování na pozemku (zejména) parc. č. 313/34 ve vlastnictví 
společnosti Accolade CZ 49, s.r.o., člen koncernu, a příp. (v dalších fázích) na parc. č. 313/15 ve 
vlastnictví Accolade CZ 56, s.r.o., člen koncernu, oba pozemky se nacházejí v k.ú. Hostomice nad Bílinou 
[645915] (dále též jen „projekt“). 

 

Prosím o zodpovězení těchto dotazů: 

1) Zda je Vaším úřadem vedeno stavební řízení ohledně projektu, co je předmětem řízení a v jaké 
fázi je toto řízení k dnešnímu dni, zejména, zda bylo k projektu v posledních 3 měsících vydáno 
stavební povolení a pokud ano, zda a kdy a zda a kdy nabylo právní moci. Žádám rovněž o kopii 
(scan) takového stavebního povolení. Pokud stavební povolení (dosud) vydáno nebylo, zda a 

od kterých orgánů státní správy byla vyžádána závazná stanoviska k odpovídajícímu 

stavebnímu záměru. 
 

2) Bylo-li stavební povolení k projektu vydáno, prosím o informaci, zda jím (již) byl povolen či 
nařízen zkušební provoz, pokud ano, kdy a do jakého termínu, popř. zda již bylo vydáno 
kolaudační rozhodnutí. Pokud ano, žádám o kopii (scan) odpovídajícího kolaudačního 
rozhodnutí. 
 

3) Rovněž žádám o informaci, zda bylo v průběhu případného řízení vedeného Vaším úřadem 

požádáno o změnu stavby před dokončením nebo o nové stavební povolení ohledně projektu. 

 

https://www.czech-industrial.cz/nemovitost/panattoni-park-teplice-south
https://panattonieurope.com/cz-cz/najdete-vlastnosti/panattoni-park-teplice-south


Pokud jsou u Vašeho úřadu vedena řízení za účasti obou výše uvedených společností, tj. Accolade 

CZ 49, s.r.o., člen koncernu, a Accolade CZ 56, s.r.o., prosím o výše uvedené informace ke každému 
z nich. 

Uvedené informace postačí poskytnout e-mailem na adresu 

Pro zamezení nedorozumění či pochybností si dovoluji poukázat na judikaturu správních soudů, o 
kterou svoje právo na poskytnutí shora uvedených informací opírám: Rozsudek Městského soudu 
v Praze ze dne 2. srpna 2019, č. j. 3 A 122/2016 - 30, rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 

30. května 2007, č. j. 5 Ca 126/2006-28,  rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. října 2007, 

č. j. 8 As 45/2006-47 a rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. prosince 2012 ve věci sp. zn. 
2 As 132/2011. 

Předem děkuji za vyřízení mé žádosti. 

S úctou 
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Odpověď k žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve věci 
zodpovězení otázek vztahujících se k developerskému projektu označovanému jako „PANATTONI 

PARK TEPLICE SOUTH“ 

 

 

Městský úřad Bílina, Odbor dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu, Vám na základě došlé 
žádosti ze dne 19.09.2022, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve věci 
zodpovězení otázek vztahujících se k developerskému projektu označovanému jako „PANATTONI PARK 
TEPLICE SOUTH“ (dále jen „požadované informace“), sděluje následující: 
 

V příloze tohoto přípisu zasíláme níže uvedené dokumenty, jež obsahují informace Vámi požadované. 
 

Příloha: 
 
1. č. j. 9789_2021_ÚR_SP_Skladové haly_ze dne 12.04.2021 
2. č. j. 18189_2021_ÚS_Navigační systém_ze dne 18.05.2021 
3. č. j. 30064_2021_ÚR_SP_Izol. zemní valy_ze dne 24.08.2021 
4. č. j. 39696_2021_VYJ_Zkušební provoz_ze dne 03.11.2021 
5. č. j. 40347_2021_KS_1. etapa_ze dne 09.11.2021 
6. č. j. 28739_2022_ÚR_SP_Změna stavby_Skladové haly_ze dne 10.08.2022 

 

 
S pozdravem, 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Počet listů: 1 
Počet příloh: 6  
Počet listů příloh: 17 

 

 

      

Spis. zn.: MUBI  34502/2022/ODŽPaSÚ/Je     

Č. j.: MUBI  34982/2022   

   

  

   

Vyřizuje: 
Tel: 

Mobil: 

E-mail:  

Ing. Oldřich Jedlička, DiS. 
+420 417 810 890 

--- 

jedlickao@bilina.cz  

 

      

Datum: 22.09.2022     

„otisk úředního razítka“ 
 
 

Ing. Oldřich Jedlička, DiS. v. r. 
vedoucí odboru dopravy, životního prostředí 

a stavebního úřadu 

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA 
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina  

 

ODBOR DOPRAVY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
A STAVEBNÍHO ÚŘADU 

Vedoucí odboru 

Ing. Oldřich Jedlička, DiS. 
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