
Podatel: Adresát:
Odbor stavebního úřadu
Městský úřad Ústí nad Orlicí
Sychrova ulice 16
562 24 Ústí nad Orlicí

Zádost o poskytnutí informaci

Já,
rodinný dům, p. p. Č. 1176/4, p. p. Č. 1958/23 a p. p. Č. 2017, vŠe zapsané v
katastru nemovitostí u KatastrálnIho úřadu pro Pardubický k'aj, Katastrálni
pracovitě Ústí nad Orlicí, na LV ,
jakožto podatel tímto Žádám, ve smyslu zákona Č. 106/ 1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Stavební úřad Městského
úřadu v Ústí nad Orlicí o poskytnuti nás|edujÍcÍch informací o budově bez Čísla
popisného nebo evidenČního, jež je stavbou ve vlastnictví

uČenou pro výrobu a skladování a jež
stojí na st. p. Č. 66 1/ l, zapsané v katastru nemovitosti u Katastrálního úřadu pro
Pardubický kraj, Katastrálni' pracovitě Ústí nad Orlici, na LV Č. 382 pro obec
Libchavy a k.ú. Dolní Libchavy:

- zda byla stavba provedena v souládu s Územním plánem obce Libchavy;
- zda bylo pro stavbu vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení;
- zda realizovaná stavba odpovídá těmto povdením a podmínkám v nich

uvedených;
- zda bylo vydáni stavebního povdeni podmíněno ze strany Krajské

hygienické stanice Pardubického kraje protihlukovými a protiemisními
Ýopatremmi;

- zda proběhl řádně proces EIA, případně řízeni lPPC, pokud byly zákonem
vyžadovány;

- zda byl již vydán kolaudační souhlas a zda je stavba užívána v souladu s
nim, případně zda byla řádně povolena změna v užíváni stavby podle § 126
stavebního zákona.

Prosím o poskytnuti' výše požadovaných informací na e-mail či
na adresu:

Za poskytnuti požadovaných informací Vám předem děkuji.

dne 07.10.20l9
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N|ěs'[ský úřad Ústí nad Orlicí
stavební úřad

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

MUUO/31334/2019/SÚ/TÓ Oprávněná úř. osoba:
5610/2019 Tel:

SU-OOO-TÓ/S610/2019 E-mail:
2 Datum:
O . Místo:
O

Tóthová
465 514 268
tothova@muuo.cz
18. října 2019
ústí nad OrlicÍ

Dne 07.10.2019 podal žádost
o poskytnutí informací, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů na stavbu ,, Svařovny, přípravy výroby a sklad hutního materiálu" na pozemku st. p. č.
661/1v katastrálním území Dolní Libchavy v obci Libchavy.
Stavební úřad Městského úřadu Ústí nad Orlicí, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. l
písm. C) zákona č. 183/2006 Sb., q územním plánovánI a stavebním řádu ( stavební zákon), v platném znění
( dále jen ,, stavební zákon") sděluje nás|edujÍcÍ:

- výše uvedená stavba byla umístěna v souladu s územním plánem obce Libchavy, který byl schválen
Zastupitelstvem obce dne 09.10.1997 pod č. usneseni 13/1997, ve zríěrú pozdějších změn. Tento
územní plán byl v roce 2010 nahrazen novým územním plánem obce,

- Na stavbu ,, Svařovny, přípravy výroby a skladu hutního materiálu" na pozemku st. p. č. 661/1
v katastrálním území Dolní Libchavy bylo Městským úřadem Ústi nad OrlicI, stavebním úřadem
vydáno dne 14.06.2007 pod č.j. : 4167/2007/SÚ/2458/TÓ územní rothodnUtÍ, dne 19.10.2007 pod
č.j.: 33016/2007/SÚ/7484/TÓ stavební povolerň.
Stavba byla provedena v souladu s výše uvedenými rozhodnutími.

- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Ústí nad Orlici vydala dne
20.09.2007 pod č.j.: 4642/07/HP/UO/240 závazné stanovisko k vydání stavebního povdeni
s podmínkami:
· Provoz technologického a vzduchotechnického zařízeni bude zabezpečen tak, aby nedocházelo

k překročeni povolených limitů hluku ve venkovnířn chráněném prostoru.
· V rámci kdaudačního řízení bude posouzen stav pracovního prostředí z hlediska výskytu

rizikových faktorů a dle potřeby bude objektivizován měřením (chemické látky v pracovním
ovzduší, svářečské dýmy, hluk apod.

- Na základě zákona č. 1.00/2001 Sb. stavba ,, Svařovny, přípravy výroby a skladu hutního materiálu"
na pozemku st. p. č. 661/1 v katastrálním území Dolní Libchavy nepodléhala zjišťovacímu řIzenI.
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- Kolaudační souhlas na výše uvedenou stavbu byl vydán dne 31.08.2009 pod č.j.:
20213/2008/SÚ/4424/TÓ a stavba je užívána v souladu s ním.

Petr Marčík "ľt.\Ó
rvedoucí stavebního úřadu ' '"r ' -·'. ,

:1 :"' 'i"kCt

Marie Tóthová
oprávněná úřední osoba
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