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lstav Medi,, ,.,.,.KOPIE
Nádražní 32
150 00 Praha 5

IČO: 03441725
DIČ: CZ03441725

Žádost o poskytnut" 'nformac°
dle zákona č. 106/1999 Sb,, zákona o svobodném přístupu k informacím

v aktuálnIm znění

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 03.10.2021

Věc: Žádost o poskytnut" "nformaci z rozhodnut" (kopí vydaných rozhodnuti nebo přeh edem) vydávaných vaš"m
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 informacÍ 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,
stavebních firem a řemeslníků v České republ'ce bychom s Vámi rád' opět naváža ) spolupráci v poskytování 'nformac'
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
poskytnuti informací z rozhodnuti (resp. z dokumentů nahrazujÍcÍch rozhodnuti) ve formě jejich kopií nebo
jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:

.·ér'"- územní rozhodnutí o urrňstění stavby nebo zařkení
- ljzemnÍrozhodnutí o změně vlivu užÍvánj stavby na území
- územnkouhlas nahrazujÍcÍ územnÍrozhodnutí
- veřejnoprávní smlouva o uNstěni stavby, o změně vlivu užÍvání stavby na území
- rozhodnuti o společném územním a stavebním řhení (společné povdení)
- územnÍsouhlas, společný územní souhlas
- jakýkoli jiný dokument nahrazujÍcÍ územní rozhodnuti
- stavební povolenI
- stavební ohlášeni
- jakýkoliv dokument nahrazujÍcÍ stavební povolenI Či stavební ohlášeni,
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vydaných Vašim správním orgánem za období od 01.07.2021 do 30.09.2021 týkající se pozemních staveb (budov)
pro právnické osoby:

Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujícIch rozhodnutí) 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)
- lokahzaci stavby (tedy např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici)
- druh rozhodnutí
- datum vydáni rozhodnutí Či jiného dokumentu nebo datum uzavřeni veřejnoprávní smlouvy.

Pokud by bylo z Vašístrany nutné v souladu se zákonem 106/1999 Sb., získávat a vytvářet na základě našížádosti
nové informace a přehledy, prosíme pouze o zaslání 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 žádostí i v budoucnu, tedy počátkem každého kvartálu v roce.
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Oprávněná úř. osoba: Marčík
Tel: 465 514 239 777 736 338
E-mail: marcik@muuo.cz
Datum: 15. října 2021
Místo: Ústí nad OrlicI

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

SDĚLENÍ

Dne 3.10.2021 jste podal žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 103/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím z rozhodnutivydávaných dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu.

Stavební úřad Městského úřadu Ústí nad Orlicí, 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 1.7.2021 do
30.9.2021 byly stavebním úřadem vydána tato rozhodnutí (resp. dokumenty nahrazujÍcÍ rozhodnutí):

· ,,přístavba automyčky Ústi nad Orlici", jehož investorem je Automyčka-UO s.r.o., Lochmanova 420,
Ústi nad Orlici- společný územnIsouhlas s ohlášením ze dne 1.7.2021

· ,,půdní vestavba č.p.104 ústí nad Orlicí, jehož investorem je Náboženská obec církve československé
husitské, javornická 253, Vysoké Mýto - ohláška ze dne 19.7.2021

· ,,garáž u č.p.1094 Ústí nad Orlicí", jehož investorem je společnost SPINTEX s.r.o., Lázeňská 1486,
Ústi nad Orlici- společný územní souhlas s ohlášením ze dne 13.8.2021

· ,,stavební úpravy prodejny pekařství a cukrářství", jehož investorem je Pekařství a cukrářství Sázava
s.r.o., Sázava 180, Sázava - ohláška ze dne 17.8.2021

· ,,městský mobiliář - obnova 14 kapliček Křížové cesty na Andrlův chlum", jehož investorem je
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústi nad Orlici- územní souhlas ze dne 17.8.2021

· objekt ,,duběnka Akademie Libchavy", jehož investorem je Akademie Libchavy s.r.o., Dolní Libchavy
103, Libchavy - společný územní souhlas s ohlášením ze dne 6.9.2021

,,,,M,,,,,
vedoucí stavebního úřadu

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí lČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
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
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Doručíse:
ÚČastnici řízenŕ
Datová schrá nka:
lstav Media, s.r.o., Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha 5, OS: PO, dc6q2wa

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí lČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
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
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