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Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím
Na základě žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění, kterou dne 24.03.2020 podal
Istav Media, s.r.o., IČO 03441725, Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5-Smíchov
(dále jen "žadatel") ve věci poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících
rozhodnutí) a to:
 územní rozhodnutí o umístění stavby
 územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
 veřejnoprávní smlouva o umístění stavby
 rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
 územní souhlas, společný souhlas
 jakýkoliv dokument nahrazující územní rozhodnutí
 stavební povolení
 stavební ohlášení
 jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení
vydaných správním orgánem za období od 01.01.2020 až 24.03.2020 a které se týkají pouze pozemních
staveb (tedy budov – např. stavby domů, skladů a hal), nikoli staveb infrastruktury (tedy např. dopravní
infrastruktury, technické infrastruktury, veřejného prostranství).
Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) jsou požadovány tyto
informace:
 identifikace žadatele – pouze právnické osoby (např. název právnické osoby, název veřejnoprávní
osoby příp. alespoň IČO žadatelů – právnických osob)
 identifikace stavby (např. informace o druhu a účelu stavby, co stavba obsahuje nebo krátký
popis stavby)
 lokalitu stavby (např. informace o katastrálním území nebo o parcelním čísle na ulici)
 datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Tato žádost o informaci je evidována odborem výstavby a ÚP pod č.j. MeDO-18915/2020.
Město Domažlice, Městský úřad Domažlice, odbor výstavby a územního plánování, jako povinný subjekt
ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon) a jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, poskytuje
informaci za požadované období v podobě jednoduchého přehledu, který je přílohou tohoto
dokumentu.
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