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POSKYTNUTÍ INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.
Městský úřad Hořovice, Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice, obdržel dne 4. 1. 2022 žádost
evidovanou jako č. j. MUHO/310/2022 o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. ve
znění pozdějších předpisů (zákon o svobodném přístupu k informacím), kdy předmětem Vámi podané
žádosti je sdělení a poskytnutí těchto informací:
poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií
nebo jednoduchým přehledem, vydaných Vašim úřadem za období od 01.10.2021 až 31.12.2021 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 využití území
územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,
územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a 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, které se týkají veškerých
pozemních staveb mimo staveb dopravní infrastruktury.
Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto
informace:
identifikaci žadatele (např. Istav media, s.r.o., akciová společnost, obec, kraj)
identifikaci stavby (např. informace o druhu a účelu stavby, co stavba obsahuje nebo krátký popis stavby)
lokalizaci stavby (např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici)
druh rozhodnutí
datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.
K Vámi požadovaným informacím Vám sděluji, že obecný stavební úřad dle ust. § 13 odst. 1 písm. c)
stavebního zákona každoročně poskytuje statistické údaje o výkonu své činnosti Českému statistickému
úřadu, kdy souhrnně jsou uváděny údaje o výčtu povolení, druhu povolení případně souhlasů, orientační
náklady, počty dokončených budov atd.

V souvislosti s Vaší žádosti Vám přílohou poskytujeme tyto statistické údaje za období měsíců říjen –
prosinec – 2021.
Požadované podrobnosti týkající se identifikací žadatele a konkrétní popis záměru jsou požadavky
vyplývající z nahlížení do spisů dle ust. § 38 odst. 1 správního řádu.
Pro nahlížení do spisů v případě že jste účastníky konkrétního spisu pro předmětnou stavbu případně
prokážete oprávněnost pro nahlížení dle ust. § 38 odst. 1 správního řádu podejte odůvodněnou žádost.

S pozdravem,
Ing. David Grunt
Vedoucí odboru
Příloha:
Výkazy obecný SÚ – říjen 2021 – prosinec – 2021.formát xls.

