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I

Véc: iédost o poskytnuti informaci z rozhodnuti (kopil' vydany'ch rozhodnuti nebo pFehledem) vydévanych Va§im
ﬁfadem v ra'mci Iizemniho a stavebniho Fizeni dle za’kona E. 183/2006 51)., o I'Izemnim pla’novéni a stavebnim ‘r'a'du
(stavebni zékon)

Dovoluji si Vés opétovné oslovit za spoleénost
, ktera’ patFI' od roku 1995 mezi nejvétéi tuzemské
poskytovatele informaci o pla'novanych stavebnich zémérech v rémci Ceské a Slovenské republiky. Souéasné jsme
élenem skupiny spoleénosti
ktera' ma’ celoevropskou pt‘isobnost.
V ra'mci projektu urEeného pro podporu v§ech vyrobcﬁ stavebnich materiali‘i, generalnich dodavatelﬁ staveb,
stavebnich firem a femeslnikﬁ v Ceské republice bychom s Va’mi rédi opét nava’zali spoiupréci v poskytovani informaci
k plénovany’m stavebnim zamérﬁm z Vaieho regionu.

Z tohoto dﬂvodu Va’s ia’déme vsouladu se zékonem é. 106/1999 5b., 0 svobodném pi‘I'stupu k informacim, o
poskytnuti informaci zrozhodnuti (resp. z dokumentﬁ nahrazujI’cich rozhodnuti) ve formé jejich kopiI’ nebo
jednoduchym pfehledem, dle zékona E. 183/2006 5b., 0 dzemnim plénovéni a stavebnim Fédu (stavebm’ zékon) a to:
- Uzemni rozhodnuti o uml’sténi stavby nebo zafizenl’
- I’Izemni rozhodnuti o zméné vyuiiti Iizemi
- Iizemnl' rozhodnutI’o zméné vlivu uifvéni stavby na dzemI’,
- Uzemnisouhlas nahrazujici Iizemni rozhodnuti
- veFejnopravni smlouva o umI’sténI’ stavby, o zméné vyuiiti dzemi a o zméné vlivu uiiva’ni stavby na Iizemi
- rozhodnutio spoleéném Iizemm'm a stavebnim FizenI’(spoleEné povolenI’)
- I’Izemnisouhlas, spoleény I’Izemni souhlas

-jakyko|i jiny dokument nahrazujici I'Izemni rozhodnuti
- stavebni povoleni
- stavebni ohlééeni
—jakykoliv dokument nahrazujicistavebni povoleni éi stavebniohlééeni,

vydanych Va§im spra’vnim orgé nem za obdobi od 01.10.2020 do 31.12.2020 tykajia' se pozemnich staveb (objekty
budov) pro prévnické osoby.

Z vy§e uvedenych rozhodnuti (resp. dokumentﬁ nahrazujicich rozhodnuti) iédéme alespoﬁ o tyto informace:
- identifikaci iadatele (jméno pra'vnické osoby, napi.
nebo alespoﬁ ICO pra‘vnické osoby)
- ldentifikaci stavby (napf. informace o druhu a I’Iéelu stavby, co stavba obsahuje nebo kra’tky popis stavby)
— lokalizaci stavby (napF. informace o katastrélnim IizemI’, parcelnI’m Eisle nebo ulici)
— druh rozhodnuti
- datum vyda’InI’ rozhodnuti Ei jiného dokumentu nebo datum uzavfeni veFejnoprévni smlouvy.

Pokud by bylo z Va§istrany nutné v souladu se za’konem 106/1999 5b., ziskavat a vytvéfet na zakladé na§i iédosti
nové informace a pFehledy, prosime pouze o zaslani kopii vﬁe zminény'ch vydany'ch rozhodnuti. V p‘r'ipadé, ie
5 uvedeny’mi novymi informacemi a pi‘ehledyjii disponujete, ia’déme ojejich zasla’m’.

VéFI’me v dlouhodobou spolupra’ci v podobnéformé is Vaéim sprévnl’m orgénem. Pokud to bude moiné, rédi bychom
se na Va’s obraceli s obdobnou ia’dosti i v budoucnu, tedy pofétkem kaidého kvartélu v roce.

Pro zasla‘ni kopil’ vydany'ch rozhodnuti prosim vyuiijte datové schrénky

Pro zasléni pfehledu (nové informace) prosim vyuiijte datové schrénky I

Pfedem Va’m dékuji za spolupréci.

S pia’nim lispééného dne

