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V Ústinad Orlicídne 28.11.2019

žádost o poskytnutí informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím - stavební úpravy domu č. p. 846 v ulici Blažkova v Ústí nad Orlici

Vážení,

Žádám o poskytnutí odpovědi na níže uvedené otázky v souvislosti s probíhajÍcÍmi stavebními
úpravami domu Č. p. 846 v ulici Blažkova:

l) jedná se o opravu, údržbu nemovitosti nebo o její rekonstrukci či o změnu stavby před
jejím dokončením?

2) je v dané věci vedeno stavební řizenP Je v dané věci podána ohláška?

3) jsem jakožto majitelka sousedního pozemku účastníkem daného stavebního řizenÍnebo
osobou tímto řízenIm nějak dotčenou?

4) jaká mám práva v dané záležitosti jakožto majitelka sousedního pozemku, kterému hrozí
připadnou změnou stavby (jejím zvýšením) zastÍněnj a zhoršeni životních, rozhledových
a bytových podmínek?

Předem děkuji za vaše kvalifikované odpovědi.

S pozdravem
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Oprávněná úř. osoba: václav Beneš
Tel: 465 514 244
E-mail: benes@muuo.cz
Datum: 11. prosince 2019
Místo: Ústi nad Orlicí

žadatel :

Dne 29.11.2019 jste podala ,,Žádost o poskytnutí informací dle zákona Č.106/1999 Sb,, o svobodném
přístupu k informacím - stavební úpravy domu č.p.846 v ulici Blažkova v Ústí nad Or/icl'ľ

Stavební úřad Městského úřadu Ústí 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 uvedené žádosti sděluje :

Vámi uvedený dům č.p.846 se v ulici Blažkova v Ústí nad Orlici nenachází, zřejmě jste měla na mysli rodinný
dům č.p.864, který se v ulici Blažkova v Ústi nad Or|icí nachází.

k jednotlivým bodům žádosti stavební úřad sděluje :

l) Na rodinném domě č.p.864 v Ústí nad Orlicíse provádístavební úpravy a přístavba.

2) V dané věci nebylo ani není vedeno žádné stavební řízenI. Stavebník podal zdejšímu stavebnímu
úřadu, v souladu se stavebním zákonem, ,,Společné oznámeni záměru",

3) Vzhledem k tomu, že v dané věci nebylo a není vedeno žádné stavební řIzenI, nemůže tudíž být
účastníkem řízenI.

4) Práva vlastníka sousedního pozemku jsou upravena v příslušných ustanoveních stavebního zákona,
a to podle procesu, kterým je stavba povolována, jedná se o § 89, § 96, § 105 a § 114.

Petr Marčík if
vedoucí stavebnjho úřadu

Václav Beneš
oprávněná úřední osoba
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Doručí se: (doporučeně, do vlastních rukou)

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústi nad Oriici lČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
tel.: +420 465 514 111 email: podatelna@muuo.cz
fax: +420 465 525 563 web: http://www.ustinadorlici.cz
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