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Žádost o poskytnuti informací podle zákona Č.106/99

Žádám Vás tímto o poskytnutÍinformacÍpod|e zákona Č. 106/99 vztahujÍcÍch se k

stavebním úpravám domů Cp. 559 a čp.742 a to do 15 dnů od dne podánižádosti.K těmto
úpravám bylo vydáno dne 1.4.1997 stavební povo|enivedeného
podč.j.:sÚ.:0303/332/97/Be.:

1.Seznam archivá|iivztahujÍcÍch se k úpravám č.p.559 a Cp. 742

2.Kopii ověřené dokumentace stavby

3.Kopii stanoviska OHS (KHS) k uvedeným úpravám

4.Kopii kolaudačního rozhodnutí

5.Kopii žádosti o vydánístavebniho povolení k úpravám Cp. 559 a 742
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Městský úřad Ústí nad Orlicí
stavební úřad

č.j.: MUUO/55/2021/SÚ/Be
Číslo spisu: 319/2021
Spisová značka: SÚ-OOO-Be/319/2021
Poč. listů: 3

Oprávněná úř. osoba: Václav Beneš
Tel: 465 514 244
E-mail: benes@muuo.cz
Datum: 14. ledna 2021
Místo: Ústi nad OrlicI

žadatel :

Žádost o poskytnutí 'nformac" podle zákona Č.106/99 Sb.

Dne 04.01.2021 jste podal žádost o poskytnutí informaci podle výše uvedeného zákona, vztahujÍcÍ se
k stavebním úpravám domů č.p.559 a č.p.742, a to konkrétně ke stavebním úpravám, ke kterým bylo
vydáno stavební povoleni dne 1.4.1997 pod č.j.sú 0303/332/97/Be.

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 plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v
platném znění (dále jen "stavební zákon"), Vám k výše uvedenému podáni zasílá následujícV

1. Seznam archiválii vztahujicím se k úpravám č.p.559 a 742 :

a) Spisová část :

Žádost o stavebn' povolení ze dne 19.2.1997.

- Oznámení o zahájení stavebního řIzenI ze dne 24.2.1997.

- Protokol z jednání dne 13.3.1997.

- Stavební povolení ze dne 1.4.1997.
b) projektová dokumentace -

- výkresová část - obsah viz. bod 2.

- Dokladová část :

- Okresní hygienik - závazný posudek ze dne 11.3.1997.

- OkresnÍveterinární správa - závazný posudek ze dne 14.3.1997.

- Okresní požární rada - souhlas ze dne 13.2.1997.
. . . -%

- OÚ Ústí nad or|jci, referát dopravy a silničnIho hospodářství- sděleníze dne í9.0.%mvENo DNf""_
- PČR OŘ Ústí nad OrlicI- souhlas ze dne 24.2.1997. 1 8 -01" 20?1
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- Prohlášení o převzetí výkonu stavebního dozoru.

- výpis z katastru nemovitosti.

- výpis z obchodního rejstříku.

- Smlouva o nájmu nebytových prostor.
2. Kopie ověřené dokumentace stavby :

- Průvodní zpráva.

- Souhrnná technická zpráva.

- Požární bezpečnost.

- Celková situace stavby.

- Stavební Část.

- Půdorys přIzemI.

- Pohled z ulice.

- Pohled boční.

- Řezy stavbou.

- Půdorys základů

- Půdorys střechy.

- Zdravotní instalace a vytápění :
Technická zpráva.

Kanalizace - půdorys přízemí.

Vodovod - půdorys přIzemi.

Schema vodovodu.

Plynovod - půdorys přízemí.

Schema plynovodu.

Ústřední vytápěni - půdorys přizemI.

Schema připojení kotle.

3. Kopie stanoviska Okresního hygienika z 11.3.1997.

4. Kopie kolaudačních rozhodnuti.

- Ze dne 1.11.2001 pod č.j.22130/2001/sÚ/5241/Be.

- Ze dne 20.12.2001 pod č.j.21507/2001/sÚ/6317/Be.
5. Kopie žádosti o vydánÍstavebního povoleni k úpravám čp.559 a 742 ze dne 19.2.1997.

Petr Marčíkvedoucí stave '
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Václav Beneš
oprávněná úřední osoba

Doručí se: (doporučeně)
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