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Poskytnutí informací

Městský úřad v Šenově, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavebl1í úřad příslušný
podle § 13, odstavce l, písmene e), zákona č. 183/2006 Sb., o ůzemníin plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů, stavební zákon, obdržel dne 04.01.2023 Vaši žádost
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb,, o svobodném přístupu k informacím,
ve mění pozdějších právních předpisů. Tato žádost se týká umístční a povolení staveb
pro právnické osoby v období od 01.10.2022 do 31.12,2022.

Jako místně příslušný stavební úřad Vám tímto sdělujeme, Že v daném období, tj. 01.10.2022
do 31.12.2022, bylo vydáno:

· l x Územní rozhodnutí ze dne 31.12.2022 vedeného pod č.j. MeUS 04260/2022/Pi,pro Mčsto Šenov na umístění stavby ,,Šenov, SSZ přechod pro chodce Frýdecká -
U Lapačky" na pozemcích parcelní číslo 5165/1, 5165/6, 5165/7 a 4931/21
v katastrálním území Šenov u Ostravy - umístění novCho nasvětlení a svčtelní
signalizace stávajícího přechodu pro chodce na SK Frýdecká.

· 6 x územní souhlas pro umístění stavby NNk elektro přípojka v Šenově a Václavovicích
pro společnost ČEZ Distribuce a.s.

V r , ,, ,
MěÚ Šenov

odbor výstavby a životníbo pros(ředí
stavební úřad

Ing. Stanislav Procházka
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Žádost o poskytnuti informací
dle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodnérn přístupu k informacím

v aktuálním znění

Žadatel:
zastoupen osobou:

V Praze dne 03.01.2023

věc: Žádost o poskytnutí informaci z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných Vaším '
úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 sb., q územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon)

Dovoluji si Vás opětovně oslovit za společnost , která patří od roku 1995 mezi největší tuzemské
pQskVt(jvate|e lnformací o plánovaných stavebních záměrech v rámci České a Slovenské republiky. Současně jsme
členem skupiny společnosti která má celoevropskou působnost.

V rámci projektu určeného pro podporu všech výrobců stavebních materiálů, generálních dodavatelů staveb,
stavebních flrem a řemeslnlků v České republice bychom s Vámi rádi opět navázali spoluprácl v poskytování informací
k plánovanýrn stavebním záměrům z Vašeho regionu,

z tohoto důvodu Vás žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 sb., o svobodném přIstupu k informacím, o
poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujlclch rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo
jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a tQ:

- územní rozhodnuti o urMstění stavby nebo zařIzenI
- územMrozhodnutI o změně vlivu užlvánktavby na území
- územní souhlas nahrazujlcI územní rozhodnutí
- veřejnoprávní smlouva o umistěM stavby, o změně vlivu uávánľ stavby na území
- rozhodnutí o společném územním a stavebním řlzenľ (společné povolenI)
- územní souhlas, společný územní souhlas
- jakýkoli jiný dokument nahrazuj{cí územní rozhodnuti
- stavební povolenl
- stavební ohlášení
-oznámenIo zahájení územního řlzenľ, stavebního řIzenI
- oznámenio zahájení veře]noprávn1 smlouvy
- návrh veře]noprávni smlouvy
- jakýkoliv dokument nahrazujlci územní rozhodnutí, stavební povo!ení, stavební ohlášenl, územní souhlas, společné
povolen(, veřejnoprávní smlouvu, návrh veřejnoprávní smlouvy, oznámení o zahájení územního řízen( stavebního
řIzenI
-i nepravomocné rozhodnutí, povdeni ze všech výše uvedených dokumentů

vydaných Vaším správním orgánem za období od 01.10.2022 do 31.12.2022 týkajÍcÍ se POUZE pozemních staveb
(budov) pro právnické osoby. Infrastrukturu prosíme nezasílat.

z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujfclch rozhodnutí) žádáme alespoň q tyto informace:

- identifikaci žadatele (tedy jméno právnické osoby, nebo alespoň IČO právnické Qsoby) "
- Identifikaci stavby (tedy např. informace o druhu a účelu stavby, příp, co stavba Qbsahuje nebo krátký popis stavby)
- lokalizaci stavby (tedy např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici)
- druh rozhodnuti
- datum vydá ní rozhoď nutí či jiného dokumentu nebo datum uzavřenf veřejnoprávní smlouvy.
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pokud by bylo z Vaši strany nutné v souladu se zákonem 106/1999 Sb., získávat a vytvářet na základě našížádosti
nové informace a přehledy, prosíme pouze o zasláni kopil výše zmíněných vydaných rozhodnuti. V případě, že
s uvedenými novými informacemi a přehledy již disponujete, žádáme o jejich zasláni.



Věříme v dlouhodobQLI spolupráci v podobné formě j s Vaším správním orgánem, pokud to bude možné, rádi bychom
se na Vás obraceli s obdobnou žádostí i v budoucnu, tedy počátkem každého kvartálu v roce.

pro zaslání kopií vydaných rozhodnuti, pokud je to z Vaší strany nutné s informacemi v anonymizované podobě,
prosím využijte datové schránky

Pro zaslání přehledu (nové informace), pokud je to z Vaši strany nutné s informacemi v anonymizované podobě,
prosím využijte stejné datové schránky

Předem Vám děkuji za spolupráci.


