
Městský úřad Židlochovice

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ: 00282979

Kancelář tajemníka

Pracoviště: Nádražní 750, 667 01 Židlochovice

Sdělení informace

Městský úřad Židlochovice, se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, kancelář

tajemníka, pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice, jako správní orgán příslušný ve

smyslu ustanovení § 10, § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „správní řád“), současně jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2

odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále jen „InfZ“),

obdržel 25.10.2021 žádost o „poskytnutí veřejných informací ze stavebního úřadu“, ve smyslu

InfZ, žadatel XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX X ( dále jen „žadatel“).

Povinný subjekt k žádosti uvádí:

InfZ stanoví, že informace bude žadateli poskytnuta v souladu se žádostí. Je to tedy žadatel,

kdo určuje jak formu (podobu) informací, v závislosti na ní i způsob jejich poskytnutí, tak

především samotný předmět žádosti (okruh požadovaných informací). Důvod, pro který je

informace žadatelem poptávána, není pro zpřístupnění informace relevantní, neboť žádost

nemusí být odůvodněna.

Povinný subjekt k žádosti o poskytnutí informací ohledně nedokončených stavebních řízení

(vypsáním parcelních čísel a katastrálního území, kterého se to jedná), při zadání parametrů:

 nedokončená stavební řízení

 nad 800m² hrubé podlažní plochy (jedná se např. o developerské projekty, areály,

haly, obchodní centra, administrativní budovy pod.)

 celá oblast v působní Vašeho stavebního úřadu.

uvádí:

V působnosti OŽPSÚ jsou v současnosti pouze 2 stavby, které jsou ve fázi nedokončeného

řízení o ploše větší než 800m²:

1) k.ú. Přísnotice parc,.č. 873/110; 873/111;873/112

2) k.ú. Žabčice par.č. 1147/13 až 1147/27; 1147/32

Mgr. Ivana Kejřová

tajemnice Městského úřadu Židlochovice

XXXXX XXXXXXX

XX XXXXXXX XXXX

XXX XX XXXXX X
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