
lstav Media, s.r.o.

Nádražní 32
150 00 Praha 5

istav IČO: 03441725

DIČ: CZ03441725

Žádost o poskytnuti informac"
dle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím

v aktuálnIrn zríěrú

Žadatel: lstav 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 03.01.2023

Věc: Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnuti nebo přehledem) vydávaných Vaším
úřadem v rámci územního a stavebního řízeni dle zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu
(stavební zá kon)

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. Současně jsme
členem skupiny společnosti BYGGFAKTA GROUP, která má celoevropskou působnost.

V rámci projektu určeného pro podporu všech výrobců stavebních materiálů, generálních dodavatelů staveb,
stavebn'ch firem a řemesln'ků v České republ'ce bychom s Vám' rád' opět navázal' spoluprác" v poskytování "nformac'
k plánovaným stavebMm záměrům z Vašeho regionu.

Z tohoto důvodu Vás žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o
poskytnuti informaci z rozhodnuti (resp. z dokumentů nahrazujÍcÍch rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo
jednoduchým přehledem, dle zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon) a to:

- územní rozhodnuti o urMstění stavby nebo zařIzení MěÚ Ústí nad Orlicí
- územní rozhodnuti o změně vlivu užIvánI stavby na území Doručeno. 03 01.2023 13.40:22
- územMsouhlas nahrazujÍcÍ územní rozhodnutí

,
č.j.:MUUo/808/2023/sÚ/'

- veřejnoprávní smlouva o urMstění stavby, o změně vlivu užÍvání stavby na území
V . listý: o přílohy: l hst.příloh: O- rozhodnutí o společnem uzemnim a stavebním rÍzeni (spolecne povoleni)

- územní souhlas, společný územní souhlas druh příloh: datová zpráva 1SDS
- jakýkoli jiný dokument nahrawjIcI územní rozhodnutí Sp znak: S K.znaK/lhŮta:
- stavební povolenI
- stavebníoh|ášenÍ
- oznámení o zahájeni územního řIzenI, stavebního řIzenI ust ivp23 j 000c x
- oznámení o zahájení veřejnoprávní smlouvy
- návrh veřejnoprávní smlouvy
- ja kýkoliv dokument nahrazujicI územní rozhodnutí, stavební povolení, stavební ohlášení, územní souhlas, spoleČné
povolení, veřejnoprávní smlouvu, návrh veřejnoprávní smlouvy, oznámení o zahájeni územního řIzenI, stavebního
řízeni
- i nepravomocné rozhodn uti, povolenI ze všech výše uvedených dokumentů

vydaných Vaším správním orgánem za období od 01.10.2022 do 31.12.2022 týkajíci se POUZE pozemních staveb
(budov) pro právnické osob'y. Infrastrukturu prosíme nezasílat.

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 vydáni rozhodnuti či jiného dokumentu nebo datum uzavření 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 kopii výše zmíněných vydaných rozhodnuti. V případě, že
s uvedenými novými informacemi a přehledy již disponujete, žádáme o jejich zaslání.

ustivp23j000cx



Istav Media, s.r.o.

Nádražní 32
150 00 Praha 5

istav IČO: 03441725

DIČ: CZ03441725

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

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

Pro zasláni 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 nebo taktéž email: zadosti@istav.cz

Předem Vám děkuji za spolupráci.

%
S přáním úspěšného dne

Ing. Martin Kosour
CEO
lstav Media s.r.o.
Nádražní 32, Prdia 5 -- Smíchov
ŕn: +420 605 454 043
e: <®osti@istav.cz
W: vvwwjstav.cz
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Městský úřad Ústi nad Orlici
stavební úřad

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

MUUO/808/2023/SÚ/Ma
1282/2023
SÚ-OOO-Ma/1282/2023
1
O
O

Oprávněná úř. osoba: Marčík
Tel: 465 514 239 777 736 338
E-mail: marcik@muuo.cz
Datum: 16. ledna 2023
Místo: Ústí nad Orlicí

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

SDĚLENÍ

Dne 3.1.2023 jste podali 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 územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon).

Stavební úřad Městského úřadu Ústi nad OrlicI, jako stavební úřad příslušný dle ustanoveni
§ 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, že od 1.10.2022 do
31.12.2022 byly stavebním úřadem vydána tato'rozhodnutí (resp. dokumenty nahrazujicI rozhodnuti):

· Instalace KGJ PořIčnI - Ústí nad Orlicí, jehož investorem je ČEZ Energo, s.r.o., Praha IČO: 29060109
společné povolení ze dne 16.11.2022

· Novostavba rodinného domu na poz. 445/2 v k.ú. Sopotnice, A-ZET Ateliér s.r.o. Rychnov nad
Kněžnou, IČO: 10102824 - územní souhlas a souhlas s provedením stavebního záměru ze dne
14.10.2022

· Novostavba rodinného domu napoz.p.193/2 v k.ú. Horní Libchavy, jehož investorem je HK Bikes
s.r.o. Praha 2, IČO: 27497862 územní souhlas a souhlas s provedením stavebního záměru ze dne
1.12.2022

,,,,M,,,,k
vedoucí stavebního úřadu

Doručí se:
lstav Media, s.r.o., Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha 5, OS: PO, dc6q2

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústi nad Orlici lČ: 00279676 DIČ: CZO0279676
tel.: +420 465 514 111 email: podatelna@muuo.cz
fax: +420 465 525 563 web: http://www.ustinadorlici,cz

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


