
lstav Media, s.r.o.

Nádražní 32
150 00 Praha 5

istav IČO: 03441725

DIČ: CZ03441725

Žádost o poskytnuti 'nformac"
die zákona č, 106/1999 Sb,, zákona o svobodném přístupu k informacím

v aktuálrňm znění

Žadatel: Istav Media, s.r.o., lČ: 03441725, se sídlem Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 - Smíchov
zastoupen osobou: Ing. Martin Kosour, jednatel společnosti

V Praze dne 11.07.2022

věc: Žádost o poskytnutí informaci z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných Vaším
úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánovánI a stavebním řádu
(stavební zákon)

Dovoluji si Vás opětovně oslovit za společnost lstav Media, s.r.o., která patří od roku 1995 mezi největší tuzemské
poskytovatele informaci o plánovaných stavebních záměrech v rámci České a Slovenské republiky. SouCasně jsme
členem skupiny společnosti BYGGFAKTA GROUP, která má celoevropskou působnost.

V rámci projektu určeného pro podporu všech výrobců stavebních materiálů, generálních dodavatelů staveb,
stavebních firem a řemeslníků v České republice bychom s Vámi rádi opět navázali spolupráci v poskytování informací
k plánovaným 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 kopii nebo
jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:

- územní rozhodnutí o umÍstěnj stavby nebo zařIzenI
- územní rozhodnutí o změně vlivu užNání stavby na území
- územnkouhlas nahrazujIcí územní rozhodnutí
- veřejnoprávní smlouva o umístěni stavby, o změně vlivu užIvánI stavby na území
- rozhodnuti o společném územním a stavebním řIzení {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,

vydaných Vašim správním orgánem za období od 01.04.2022 do 30.06.2022 týkajIcI se pozemních staveb (budov)
pro právnické osoby.

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

- identifikaci žadatele (tedy jméno právnické osoby, např. lstav media, s,r.o. nebo alespoň IČO právnické osoby)
- Identifikaci stavby (tedy např. informace o druhu a účelu stavby, příp. co stavba obsahuje nebo krátký popis stavby)
- lokalizaci stavby (tedy např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici)
- druh rozhodnuti
- datum vydání rozhodnutí Či jiného dokumentu nebo datum uzavřeni veřejnoprávní smlouvy.

Pokud by bylo z VaŠí strany nutné v souladu se zákonem 106/1999 Sb., získávat a vytvářet na základě naši žádosti
nové informace a přehledy, prosíme pouze o zasláni kopií výše zmíněných vydaných rozhodnutí. V případě, že
s uvedenými novými informacemi a přehledy již disponujete, Žádáme o jejich zaslání.

Věříme v dlouhodobou spolupráci v podobné formě i s Vaším správním orgánem. Pokud to bude možné, rádi bychom
se na Vás obraceli s obdobnou žádostii v budoucnu, tedy počátkem každého kvartálu v roce.



Istav Media, s.r.o.

Nádražní 32
150 00 Praha S

istav IČO: 03441725

DIČ: CZ03441 725

Pro zaslání kopií vydaných rozhodnuti, pokud je to z Vaši strany nutné s informacemi v anonymizované podobě,
prosím využijte datové schránky lstav Media, s.r.o.: dc6q2wa nebo email: zadosti@istav.cz

Pro zaslání přehledu (nové informace), pokud je to z VaŠí strany nutné s informacemi v anonymizované podobě,
prosím využijte stejné datové schránky Istav Media, s.r.o.: dc6q2wa n ebo taktéž email: zadosti@istav.cz

Předem Vám děkuji za spolupráci.

S přáním úspěŠného dne

' . Ing. Martin Kosour
CEO
tstav Media s,r.o,
Nádražní 32, Praha 5 - Smíc.hov
m: +420 605 454 (.)43
e: zadosti@istav.cz
w: www,istav,cz

u cp

BYGGFAKTA",J GROUP



Městský úřad Ústi nad Orlicí
stavební úřad

č.j.:
Číslo spisu
Spisová značka:
Poč. listů:
PoČ. příloh:
Poč. lis. př.:

M UUO/61666/2022/SÚ/Ma
451/2022
SÚ-OOO-Ma/451/2022
1
O
O

Oprávněná úř. osoba: Marčík
Tel: 465 514 239 777 736 338
E-mail: marcik@muuo.cz
Datum: 26. července 2022
Místo: Ústi nad Orlici

Istav Media, s.r.o., IČO: 03441725, Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha 5

SDĚLENÍ

Dne 11.7.2022 jste podal žádost o poskytnuti informace dle zákona č. 103/2006 Sb., o svobodném přístupu
k informacím z rozhodnutí vydávaných dle zákona č. 183/2006 Sb., o územ nim plánováni a stavebním řádu.
Stavební úřad Městského úřadu Ústi nad Orlici, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1
písm. C) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
(dále jen "stavební zákon") Vám k výše uvedenému podání sděluje, že od 1.4.2022 do 30.6.2022 byly
stavebním úřadem vydána tato rozhodnuti (resp. dokumenty nahrazujÍcÍ rozhodnutí):

· ,,skladová hala Alfa", jehož investorem je EWE - územní souhlas ze dne 28.4.2022
· ,,oprava a modernizace bytového domu čp.1193-6 v Ústí nad OrlicI jehož investorem je

Ústeckoorlické bytové družstvo povoleni ze dne 16.5.2022

· ,,skladová hala KomarTrans", jehož investorem je společnost KomarTrans s.o. Brandýs nad Orlici -
společné povolení ze dne 19.5.2022

· ,,manipulační zásobníky ZEMOS velká Skrovnice", jehož investorem je společnost ZEMOS Orlické
Podhůří a.s. - stavební povolení ze dne 4.4.2022

Petr Marčík
vedoucí stavebního úřadu

Doručí se:
lstav Media, s.r.o., Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha 5, OS: PO, dc6q2wa

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústi nad Orlici IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
tel.: +420 465 514 111 email: podatelna@muuo.cz
fax: +420 465 525 563 web: http://www.u stinadorlici.cz

bankovní spojení:
KB Ústí nad OrlicI, č.ú.: 19-420611/0100
id datové schránky: bxcbwmg
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