
ŽÁDOST O POSKYTNUTĹINFORMACĹ

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

žadatel:

povinný subjekt:
Městský úřad Ústí nad Orlicí
oddělení stavebního úřadu
se sídlem: Ústí nad OrlicI, Sychrova 16, PSČ 562 01

MěÚ Ústí nad Orlicí
Doručeno: 09.06.2021 13:27:55
č.j.:MUUo/22963/2021/sÚ/
listy: 1 Přílohy: O list přľloh: O
druh příloh:
Sp.znak: Sk.znak/|hůta:
lil ĹIIQQl.h.,.,.,,.. -.
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Žádost.
Žadatel si tímto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacÍm, ve zněn"
pozdějších předpisů, dovoluje zdvořile požádat povinný subjekt o poskytnutí všech rozhodnutí
povinného subjektu, kterými byla v období od roku 2016 (včetně) do roku 2021 (včetně) ve smyslu
ustanoveni § 26 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využIvánI území, ve znění
pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení § 169 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, udělena výjimka z ustanovení § 25
shora uvedené vyhlášky.

Způsob poskYtnuti informaci:
Požadované informace a dokumenty v elektronické podobě si žadatel přeje zaslat prostřednictvím e-
mailu na adresu:
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Městský úřad Ústi nad Orlicí
stavební úřad

č.j.: MUUO/22963/2021/SÚ/Ma
Číslo spisu: 4292/2021
Spisová značka: SÚ-OOO-Ma/4292/2021
Poč. listů: 2
Poč. přIloh: O
Poč. lis. př.: O

Oprávněná úř. osoba: Marčík
Tel: . 465 514 239 777 736 338
E-mail: marcik@ muuo.cz
Datum: 23. června 2021
Místo: Ústí nad orlicí

SDĚLENÍ

Dne 9.6.2021 jste podal žádost o poskytnuti informaci podle zákona Č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí rozhodnutí o uděleni výjimky z ustanoveni § 25
vyhlášky Č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využIvánI území, ve znění pozdějších předpisů

Stavební úřad Městského úřadu Ústí nad Orlicí, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení
§ 13 odst. 1 písm. C) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), v
platném znění (dále jen "stavební zákon") Vám k výše uvedenému podání sděluje:

2016-1

2017 -4

2018 -3

2019 - 2

2020 -4

čj.: 23908/2016 ze dne 24.3.2017,

čj.: 7713/2017 ze dne 21.3.2017,

čj.: 11249/2017 ze dne 11.5.2017,

čj.: 37630/2017 ze dne 15.1.2018

čj.: 40763/2017 ze dne 9.5.2018,

čj.: 12123/2018 ze dne 28.5.2018,

čj.: 33135/2018 ze dne 5.12.2018,

čj.: 40570/2018 ze dne 1.2.2019,

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústi nad Orlici
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563 '

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: http://www.ustinadorl ici.cz

bankovn( spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/01OO
ID datové schránky: bxcbwmg
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č.j.: MUUO/22963/2021/SÚ/Ma
SÚ-OOO-Ma/4292/2027

č. spim: 4292/2021
spis. zn.: SÚ-GOO-Ma/4292/2021

čj.: 7455/2019 ze dne 19.3.2019,

čj.: 27241/2019 ze dne 3.10.2019,

Ycj.: 10363/2020 ze dne 25.5.2020,

čj.: 13467/2020 ze dne 25.5.2020,

čj.: 23715/2020 ze dne 26.7.2020,

čj.: 25720/2020 ze dne 13.10.2020

str. 2 l 2
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Petr Marčík
vedoucí stavebního úřadu

MĚSTSKÝ ÚŘAD
stavební úřad
Ústil nad Orlicí

-3-

Doručí se:

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústi nad Qrlici lČ: 00279676 DIČ: CZOQ279676
tel.: +420 465 514 111 email: podatelna@muuo,cz
fax: +420 465 S25 563 web: http://www.ustinadcrlici.cz

bankovní spojeni:
KB Ústi nad Orlici, Č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg


