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Stavební úřad

Oddělení- Obecný stavební úřad

Mírová 615, 441 17 Podbořany, fax 415 237 601

SPIS. ZN.:
Č.J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:

SÚ/2015/18109/Cm
SÚ/18470/2015/Cm
Cimr

DATUM:

23.10.2015

E-MAIL:

sDĚLENí
Stavební úřad Městského úřadu Podbořany, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písm. c/ Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(Stavební Zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební Zákon"), obdržel dne
19.10.2015 žádost o poskytnutí informace dle Zákona č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím od:

týkající se:
„Stavebních úprav budovy na pozemku č. 1281/1 v kú. Podbořany, kde došlo
k probourání Zdi a vybudování výjezdu s vraty na sousední pozemek č. 1280“

sděluje
že:

-

na uvedeném pozemku byla dne 21.10.2015 provedena kontrolní prohlídka dle
§ 133 Zákona č. 183/2006
nájemce Zde provedl Stavební úpravy bez příslušného povolení stavebního
'
úřadu
Stavební úřad Městského úřadu Podbořany Zahájí s nájemcem řízení dle

Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle Správního

řádu Zákon č. 500/2004 Sb.

Ing. Milan Cimr

vedoucí Stavebního úřadu'

Obdrží:
vlastní
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Městský úřad

Stavební a Vyvlastňovací úřad
Mírová 61 5

Počet listů..

441 17 PODBOŘANY

V Podbořanech dneíđ744č)2 07 4,/

Žádost o poskvgłıtí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodným přístupu k
informacím.

Ohledně stavebních úprav budovy na pozemku č. 1281/1 v k.ú. Podbořany, kde došlo k

probourání Zdi a vybudování Výjezdu S vraty na sousední pozemek č. 1280 - Zahrada, o

výměře 279 m2 v k.ú. Podbořany. Pokud Stavba byla ohlášena, nebo` bylo vedeno Stavební
řízení požaduji kopii tohoto. Popište, co a kdyúřadu majitel nahlásil. Popište o jakou Stavbu
'Se jedná, případně proč stavební úřad po majiteli nepožadoval řádné ohlášení Stavby podle
ust. § 104 stavebního Zákona a proč 0 tom stavební úřad nemá žádný záznam?
Odpověď na požadovanou informaci žádám Zaslat na adresu.

S pozdravem

Informace o pozemku
ł Parcelníčíslo:

1281 l

Obec:

Bodbnřan! I566616|

Katastrální území:

Podbořan

Číslo LV:
Výměra [m2]:

149_3
I
496

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

DKM

Určení výměry:

Ze Souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku:

zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba

”
r

:Szfvëeeznšíäíläoęopisného
Etavba

723231

Stojí na pozemku:

Zemědělská Stavba
p. č. 1281Ĺl

Vlastníci, jiní oprávnění
Pcdﬂ

Vlastnické právo

1/2

1/2

Způsob Ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrañy.
Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné Zápisy
Nejsou evidovány žádnéjiné Zápisy.
Nemovitostje v územním obvodu, kde Státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Ústecký icrčıˇzI Ka tastrálnl

pracoviště Žatec
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