
Žádost o poskytnutí informaci
dle zákona č, J.06/1999 Sb,, zákona o svoi")oc||)é|n |)i'istljpL| k illf'Ql"|'ľ);jc|'tÍ)

\1 a|d'uá|nim znění

Žadatel:
zastoupen osobou:

V Praze dne 03.10.2022

Věc: Žádost o poskytnut" 'nformací z rozhodnutí (kop'í vydaných rozhodnut' nebo přehledem) vydávaných Vaš'm
úřadem v rámci územního a stavebního řIzení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovánía stavebním řádu
(stavebnizákon)

Dovoluji si Vás opětovně oslovit za společnost která patři od roku 1995 mezi největší tuzemské
poskytovatele informací o plánovaných stavebních záměrech v ránjci České a Slovenské republiky. Současně jsme
členem skupiny společnosti která má celoevropskou působnost.

V rámci projektu určeného pro podporu všech výrobců stavebních materiálů, generálních dodavatelů staveb,
stavebních firem a řemesjníků v České republice bychom s Vámi rádi opět navázali spolupráci v poskytovánňnformacI
k plánovanýní 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 rozhodnuti (resp, z dokumentů nahrazujÍcÍch rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo
jednoduchým přehledem, dle zákona č, 183/2006 sb,, o územním plánovánIa stavebním řádu (stavební zákon) a to:

- územní rozhodnutí o urrňstěni stavby nebo zařízení
- územní rozhodnutío změně vlivu užÍvánj stavby na území
- územní souhlas nahrazujÍcÍ územní rozhodnutí
-veřejnoprávnísm|ouva o umistěnIstavby, o zniěně vlivu užÍvánistavby na úzenň
- rozhodnutí o společném územním a stavebním řIzenI (společné povolení)
- územní souhlas, společný územní souhlas
- jakýkoli jiný dokument nahrazujícI územní rozhodnutí
- stavební povolenI
- stavební ohlášení
- jakýkoliv dokument nahrazujicl stavební povolení či stavební ohlášení,

vydaných Vašim správním orgánem za období od 01.07.2022 do 30.09,2022 týkající se pozemních staveb {budov)
pro právnické osoby.

Z výše uvedených rozhodnutí (resp, dokumentů nahrazujÍcÍch rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto informace:

- identifikaci žadatele {tedy jméno právnické osoby, např. nebo alespoň IČO právnické osoby)
-Identifikaci stavby (tedy např. informace o druhu a účelu stavby, příp. co stavba obsahuje nebo krátký popis stavby)
- bkalizaci stavby (tedy např. informace o katastrálním území, parcelním Čísle nebo ulici)
- druh rozhodnuti
- datum vydání rozhodnutí či jiného dokun)entu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Pokud by bylo z Vaši strany nutné v sou|adL| se zákonem 106/1999 Sb,, získávat a vytvářet na základě naší žádosti
nové informace a přehledy, prosíme pouze o zaslání kopiivýše zmíněných vydaných rozhodnuti, V případě, Že
s uvedenými novými informacemi a přehledy již disponujete, žádáme o jejich zaslání.

Věříme v dlouhodobou spolupráci v podobné formě is VašÍin správním orgánení, Pokud to bude možné, rádi bychom
se na Vás obraceli s obdobnou žádostí iv budoucnu, tedy počátkem každého kvartálu v roce,



Pro zasláni kopií vydaných rozhodnutí, pokud je to z Vaši strany nutné s informacemi v anonymizované podobě,
prosím využijte datové schránky

Pro zaslání přehledu (nové informace), pokud je to z Vaši strany nutné s informacemi v anonymizované podobě,
prosím využijte stejné datové schránky

Předem Vám děkuji za spolupráci,

S přáním úspěšného dne



Městský úřad Nýrsko
Stavební úřad a Odbor životního prostředí a si/ničnlho hospodářství

Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
http.'// www. sun7ava/7et.cz/nV/"s/(o
ID datové schránky: gwdbhd9

Vaše čj:
Ze dne:
Naše čj,: MÚ/10/682/22
Vyřizuje: Be. Renáta Ašková
Nýrsko, dne:20.10.2022

tel: 376 355619, 620 fax: 376 571 959

e-mail: stavebni@mestonyrsko. cz

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

Městský úřad Nýrsko, Stavební úřad a odbor životního prostředí a silničního hospodářství,
jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d), zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánováni a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"),
k vaši žádosti dle zákona 106/1999 Sb,, o svobodnéni přístupu k informacím ohledně
poskytnuti inforniací z rozhodnuti (kopii vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydaných
v rámci územního nebo stavebního řízeni die zákona č. 183/2004 Sb,, o územním plánováni
a stavebním řádu za období 01.07.2022 do 30.09.2022 týkajÍcÍch se pozemních staveb
(budov) pro právnické osoby:
- územní souhlas ze dne 1,9.2022 - Best Series, s.r.o., IČ 05643724 - novostavba
samoobslužného pracího kiosku na pozemku parč. č, 1879/3 v katastrálním území Nýrsko
- společné povolení ze dne 5.9.2022 - CBDFOREVERs.r.o,, lČ: 11972343 - stavební úpravy
a změna odkanalizováni č.p. 43 Zelená Lhota

- stavební povoleni ze dne 7.9.2022 - Společenství vlastníků jednotek 721 - 722 v Nýrsku -
vestavba výtahů v č.p. 721 a 722 v Nýrsku
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vedoucí stavebního úřadu a odboru životního prostředí
a sj|ničního hospodářství
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