Městský úřad Domažlice
Odbor výstavby a územního plánování
náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
SPIS. ZN.:
Č.J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

OVÚP-3749/2022
MeDO-26585/2022-Sd
Sladká
379 719 111
pod

DATUM:

11.04.2022

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 05.04.2022 podala společnost
(dále jen „žadatel“) ve věci 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 jiný dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení
vydaných naším správním orgánem za období od 01.01.2022 do 31.03.2022 týkajících se pozemních
staveb (budov) pro právnické osoby. Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících
rozhodnutí) žadatel požaduje alespoň tyto informace:
1. identifikace žadatele (jméno právnické osoby nebo alespoň IČO právnické osoby)
2. identifikace stavby (informace o druhu a účelu stavby, příp. co stavba obsahuje nebo krátký popis)
3. lokalizace stavby (např. infomace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici)
4. druh rozhodnutí
5. datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu
Tato žádost o informaci je evidována MěÚ Domažlice, odborem výstavby a ÚP pod č.j. MeDO25186/2022.
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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