
KOPIE
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istav íčo 03441725
DIČ: CZ03441 725

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

v aktuálním 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 15.07.2020

věc: Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnuti nebo přehledem) vydávaných Vašim
úřadem v rámci územního a stavebního řIzenI dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon)

Dovoluji si Vás oslovit za společnost lstav Media, s.r,o., která patři od roku 1995 mezi největší tuzemské poskytovatele
informací o plánovaných stavebních záměrech v rámci České a Slovenské republiky. Současně jsme členem skupiny
společnosti DOCU Nordic, která má celoevropskou působnost.

V rámci projektu určeného pro podporu všech výrobců stavebních materiálů, generálních dodavatelů staveb,
stavebních firem a řemeslnIků v České republice bychom s Vámi rádi navázali spolupráci v poskytováni 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 rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujÍcÍch rozhodnutI) ve formě jejich kopii nebo
jednoduchým přehledem, vydaných Vašim úřadem za období od 01.04.2020 až 30.06.2020 dle zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon) a to:

- územní rozhodnuti o umístěni stavby nebo zařízeni
- územní rozhodnuti o změně využití území
- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,
- územní souhlas nahrazujÍcÍ územní rozhodnutí
- veřejnoprávní smlouva o umjstěnÍ stavby, o změně využití území a o změně vlivu Užíváni stavby na území
- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízenI (společné povolení)
- územní souhlas, společný územní souhlas
- jakýkoli jiný dokument nahrazujÍcÍ územní rozhodnuti
- stavební povoleni
- stavební ohlášení
- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení Či stavební ohlášení,

které se týkají veškerých pozemních staveb mimo staveb dopravní infrastruktury.

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

- identifikaci žadatele (např. lstav media, s.r.o., akciová společnost, obec, kraj)
- Identifikaci stavby (např. informace o druhu a účelu stavby, co stavba obsahuje nebo krátký popis stavby)
- lokalizaci stavby (např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici)
- druh rozhodnuti
- datum vydáni rozhodnutí Či jiného dokumentu nebo datum uzavřeni veřejnoprávní smlouvy.

Pro zaslání kopii vydaných rozhodnuti nebo jednoduchého přehledu prosím využijte datové schránky lstav Media, s. r. o.:
dc6q2wa nebo emailu: zadosti@istav.cz

Předem Vám děkuji za spolupráci.

S přáním úspěšného dne

Ing. Martin Kosour
CEO
istav Media s.r.o.
Nádražní 32, Praha 5 - Smíchov

, in: +420 770 100 046
e. zadosti@istav.cz
w: www.lstav.cz
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Městský úřad Ústí nad Orlici
stavební úřad

č.j.: MUUO/24146/2020/SÚ/Ma
Číslo spisu: 1673/2020
Spisová značka: 1673/2020
Poč. listů: 2
Poč. příloh: O
Poč. lis. př.: O

Oprávněná úř. osoba: Marčík
Tel: 465 514 239 777 736 338
E-mail: marcik@muuo.cz
Datum: 31. července 2020
Místo: Ústí nad OrlicI

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

SDĚLENÍ

Dne 20.7.2020 jste podali žádost o poskytnuti informaci dle zákona Č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím z rozhodnutí vydávaných dle zákona Č.183/2006 Sb., o územním pIánovánI a stavebním řádu.

Stavební úřad Městského úřadu Ústí nad Orlicí, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení
§ 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 1.4.2020 do
30.6.2020 byly stavebním úřadem vydána tato rozhodnuti (resp. dokumentů nahrazujÍcÍ rozhodnutí):

· novostavba rodinného domu v Ústi nad Orlicí, ohlášenI ze dne 24.5.2020

· novostavba zahradního domku v Ústí nad Orlici, ohlášení ze dne 22.4.2020

· sklad zahradního nářadiv Ústi nad or|icÍoh|ášenj ze dne 16.4.2020

· umistění 2 skladů v kat.územi Ústi nad Orlici, územní souhlas ze dne 2.6.2020

· kolna na nářadí v kat.území Dlouhá Třebová, územní souhlas ze dne 10.6.2020

· stavební úpravy objektu č.p.881v Ústí nad Orlici, jehož investorem je Kasla Invest s.r.o. IČO:
06883664 ohlášenIze dne 11.5.2020

· zahradní domek v kat.územi Hylváty, územní souhlas ze dne 22.5.2020

· zahradnidomek a skleník v kat.územIÚsti nad Orlicí, územnIsouhlas ze dne 15.5.2020

· novostavba rodinného domu v Řetové, územní souhlas s ohláškou ze dne 22.4.2020

· sníženi energetické náročnosti čp.23 Hrádek, jehož investorem je Centrum Sudislav s.r.o., IČO:
28766726, územnIsouhlas s ohláškou ze dne 8.6.2020

· stavební úpravy rodinného domu čp.150 České Libchavy, ohláška ze dne 22.6.2020

· stavební úpravy rodinného domu čp.318 Sopotnice, územní souhlas s ohláškou ze dne 29.6.2020

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústi nad Orlici 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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· stavební úpravy objektu v kat.územi Hnátnice, jehož investorem je INGBAU s.r.o., IČO: 28762410,
ohláška ze dne 3.6.2020

· stavební úpravy domu čp.161-162 v Ústí nad Orlicí, jehož investorem je Společenství vlastníků
bytových jednotek čp.161-162, IČO: 04634233, stavební povoleni ze dne 30.6.2020

· stavební úpravy a zateplení objektu v Hnátnici, jehož investorem je Autoneum CZ s.r.o., IČO:
28783174, společné povolení ze dne 28.4.2020

· zahradní domek v Dolních Libchavách, územní souhlas ze dne 25.5.2020

· novostavba rodinného domu v Horních Libchavách, územní souhls s ohláškou ze dne 2.4.2020

· výstavba kazety B3 v areálu České Libchavy, jehož investorem je EKOLA ČeskéLibchavy s.r.o., IČO:
49813862, stavební povolenI ze dne 6.5.2020

· přístavba prodejny Fortel v ústí nad Orlici, jehož investorem je Konzum, obchodní družstvo v Ústí
nad OrlicI IČO: 00032212, společné povolení ze dne 12.5.2020

· stavební úpravy objektu prodejny STOP SHOP Ústi nad Orlicí, jehož investorem je STOP SHOP s r.o.
IČO: 27676901, stavební povolení ze dne 20.4.2020

,,,,,,,,,,
vedoucí stavebního úřadu
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Doručíse:
Účastníci řizenŕ
Datová schránka:
lstav Media, s.r.o., Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha 5, OS: PO, dc6q2wa
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fax: +420 465 525 563 web: http://www.ustinadorlici.cz
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