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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 dne 07. 01. 2022 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“, žadatele Istav Media,

s.r.o., Nádražní 32, 150 00 Praha, IČO 03441725, DS dc6q2wa ( dále jen „žadatel“).

Žadatel ve své žádosti žádá, cit.: „ o poskytnutí informací z rozhod nutí (resp. z dokumentů

nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:

- územní rozhodnutí u umístění stavby nebo zařízení

- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí

- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území

- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)

- územní souhlas, společný územní souhlas

- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí

- stavební povolení

- stavební ohlášení

- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení

vydaných Vaším správním orgánem za období od 01. 10. 2021 do 31. 12. 2021 týkající se

pozemních staveb (budov) pro právnické osoby .“

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.
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Povinný subjekt požadované informace (za období od 01. 10. 2021 do 31. 12. 2021) a to:

 Územní souhlas ze dne 02. 11. 2021 (sp. zn.: MZi-OZPSU/16827/2021-TJ);

 Rozhodnutí – Stavební povolení – ze dne 30. 11. 2021 (sp. zn.: MZi-

OZPSU/14743/2021-SV);

 Územní souhlas ze dne 26. 10. 2021 (sp. zn.: MZi-OZPSU/14357/2021-RZ);

 Rozhodnutí – Stavební povolení – ze dne 09. 11. 2021 (sp. zn.: MZi-

OZPSU/7004/2021-SV);

 Územní souhlas ze dne 03. 12. 2021 (sp. zn.: MZi-OZPSU/17238/2021-TJ);

 Územní souhlas ze dne 18. 11. 2021 (sp. zn.: MZi-OZPSU/19205/2021-KD);

 Rozhodnutí – Změna stavby před jejím dokončením – ze dne 13. 12. 2021 (sp. zn.:

MZi-OZPSU/19407/2021-SV);

 Územní souhlas ze dne 22. 10. 2021 (sp. zn.: MZi-OZPSU/18223/2021-KD);

 Rozhodnutí – Změna stavby před jejím dokončením – ze dne 17. 12. 2021 (sp. zn.:

MZi-OZPSU/11212/2021-SR)

v anonymizované podobě, zasílá formou přílohy tohoto Sdělení.

Poučení:

Pokud se způsobem vyřízení žádosti v daném místě, kde jsou poskytovány informace, žadatel

nesouhlasí, může podle § 16a odst. 1 InfZ podat stížnost do 30 dnů od doručení této

informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

Mgr. Ivana Kejřová

tajemnice Městského úřadu Židlochovice


