
 

 

 

 

 

                MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA 
                     Břežánská 50/4 
                     418 31 Bílina  

 
Věc: Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o informacích, ÚP Bílina - plochy zemědělské 

výroby Z 29 – farma 
 
Městský úřad Bílina, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Vám poskytuje následující sdělení 

na základě došlé žádosti ze dne 11. března 2020, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí veškerých správních rozhodnutí vydaných 

podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), která se 

týkají ploch vymezených Územním plánem Bílina jako plochy zemědělské výroby č. Z 29 - farma: 

 
tímto ve smyslu zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádá Městský úřad 
města Bílina o poskytnutí následujících informací:  

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění („zákon 
o svobodném přístupu k informacím“), žádáme Městský úřad Bílina, který je povinným subjektem 
dle § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí: 

i) veškerých správních rozhodnutí vydaných podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), která se týkají ploch vymezených Územním plánem Bílina 
jako plochy zemědělské výroby č. Z 29 – farma. 

Žádáme o zaslání informací elektronicky do datové schránky: 

Požadujeme poskytnutí veškerých informací, které má nebo má mít povinný subjekt k dispozici ke dni 
vyřízení žádosti o informace. 
 
Územní plán Bílina je platný od roku 2012, kdy byla vymezena jedna plocha zemědělské výroby č. Z 29 – 
farma na žádost jejího vlastníka. 

Stavební úřad Bílina nevydal v rozhodném období žádné územní rozhodnutí a stavební povolení pro 
stavby ve výše uvedeném území.  
 
Náklady Vám nebudou účtovány. 
 

 

    otisk razítka 

 

 

Ing. Oldřich Lukeš, v.r. 

vedoucí odboru SÚ a ŽP 

 

Obdrží: 

                                  
                                                                                                                ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU 
                                                                                                                A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

                       Vedoucí odboru                                                                                       
              

Váš dopis zn.:                 MUBI/9876/2020 

ze dne: 11. března 2020 

Naše značka: MUBI  10798/2020 

Vyřizuje Ing. Oldřich Lukeš 

Tel.: 417 810 880 

E-mail: lukes@bilina.cz 

  

Bílina: 18. března 2020 

                                                                                                                
 
                                                                            
 
 
 
 




