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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů2   
 

Městský úřad Hrádek nad Nisou jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

obdržel dne 5. 4. 2022 žádost o poskytnutí informací (podaná prostřednictvím datové 

schránky a evidované pod naším ev. č.: 2191/2022, žadatelem datována dne 5. 4. 2022), v níž 

požadujete následující (citace výňatku): 

 

 
… „V rámci projektu určeného pro podporu všech výrobců stavebních materiálů, generálních dodavatelů staveb, 
stavebních firem a řemeslníků v České republice bychom s Vámi rádi opět navázali spolupráci v poskytování 
informací k plánovaným stavebním záměrům z Vašeho regionu. 
 

Z tohoto důvodu Vás žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
o poskytnutí informací z rozhodnutí (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 o 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 01.01.2022 do 31.03.2022 týkající se pozemních staveb 
(budov) pro právnické osoby.“ … 

 

 

 

Vážený pane, 

 

na základě Vámi podané žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím k rozhodnutím vydaných dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu za období 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022 Vám k výše uvedenému 

 
1 Záznam indikuje verzi dokumentu, který je upraven pro odeslání, případně je upraven pro uveřejnění způsobem umožňujícím dálkový 
přístup, pro případ, kdy je nutné v dokumentu chránit osobní údaje a jiná chráněná data.  
2 V případě nesouhlasu s vyřízením žádosti, lze podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace v souladu s § 16a zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
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podání sdělujeme, že pro že pro právnické osoby nebylo v tomto období vydáno naším 

stavebním úřadem žádné rozhodnutí ani jiný dokument týkající se pozemních staveb (budov). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Bc. Ilona Lišková  

pověřená řízením odboru OSaŽP 

 

 

Přílohy: 

• Nejsou 

Rozdělovník (dále obdrží): 

• Žadatel: Istav Media, s.r.o., IČO 03441725, Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 – Smíchov | Doručovací 

adresa: [not use] | IDDS: dc6q2wa 

• 1x vlastní (stejnopis) k založení do spisu 

• 1x vlastní (kopie) upravená k uveřejnění – tajemník městského úřadu 

Vyřízení: 

• Elektronicky zasláním do datové schránky, dle požadavku žadatele 
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