
 
 
Městský úřad Šenov 
Stavební úřad 
 
 
 
Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu 
k informacím 
 
 
Dobrý den, 
 

žádala jsem o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím týkající se 
nemovitosti Šenov č. p.  Šenov, odpovědí č. j. MeUS 02014/2021/SP sp. zn. S MeUS 
02014/2021 bylo sděleno, že „Ze spisového materiálu vedeného ke stavbě RD č.p. v 
Šenově, se z Vámi vybraného časového období nenachází žádný spisový materiál.“ 

Dotazuji se tedy, dle zákona č. 106/1999 Sb. na tyto informace: 

- Z kterých let jsou ve spisovém materiálu vedeném ke stavbě RD č. p. v Šenově 
písemnosti? 

 
 
Předem děkuji 
 
Zašlete prosím do mé datové schránky. 
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Poskytnutí informací 
 

Městský úřad v Šenově, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný 
podle § 13, odstavce 1, písmene e), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů, stavební zákon, obdržel dne 15.05.2021 Vaši žádost 
o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších právních předpisů. Tato žádost se týká objektu č.p. v Šenově, přičemž 
se vztahuje na správní úkony vedené stavebním úřadem v období před rokem 2014. 

 

Ve spisovém materiálu vedeného ke stavbě RD č.p.  v Šenově, se nacházejí písemnosti 
z období let 1959 až 1972 a z roku 2012, přičemž z roku 2012 se jedná o zpětvzetí žádosti 
o dělení pozemků. 

 

 

….................... v.r. ............................. 

         MěÚ Šenov 

odbor výstavby a životního prostředí   

           stavební úřad 

 Ing. Stanislav Procházka 

       

        

„otisk úředního razítka“ 

         

Adresát: 
 

mailto:sprochazka@mesto-senov.cz
mailto:sprochazka@mesto-senov.cz



