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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 

Městský úřad v Českém Brodě, odbor výstavby a územního plánování, jako povinný subjekt, obdržel dne 
4. 8. 2022 žádost od žadatele, kterým je ,  
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „InfZ“), v níž se domáháte poskytnutí níže uvedených informací: 

 

1. Žádost žadatele o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících 
rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to: 

a. Územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 
b. Územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území 
c. Územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí 
d. Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území 
e. Rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení) 
f. Územní souhlas, společný územní souhlas 
g. Jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí 
h. Stavební povolení 
i. Stavební ohlášení 
j. Jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení, 

Vydaných Vaším správním orgánem za období od 1.4.2022 do 30.6.2022 týkající se pozemních 
staveb (budov) pro právnické osoby: 
Z výše uvedených rozhodnutí (resp. Dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto 
informace: 

- Identifikaci žadatele  
- Identifikaci stavby 
- Lokalizaci stavby 
- Druh rozhodnutí 
- Datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní 

smlouvy 
 

k. MěÚ Český Brod, odbor výstavby a územního plánování poskytuje číselný přehled 
jednotlivých evidovaných rozhodnutí dle vedené číselné statistiky. 

i. Územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení = 5; územní rozhodnutí o 
změn vlivu užívání stavby na území = 0; územní souhlas nahrazující územní 
rozhodnutí = 15; veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání 
stavby na území = 0; rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení 
(společné povolení) = 1; územní souhlas, společný územní souhlas= 15; jakýkoli 
jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí = 0; stavební povolení = 16; 
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stavební ohlášení=6; jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či 
stavební ohlášení =0. 

 
 
 
 
 
Otisk úředního razítka  
Ing. Jan Strnad v. r.  
vedoucí odboru výstavby a územního plánování,  
oprávněná úřední osoba 
Za správnost vyhotovení Adam Turecký 
 
 
Obdrží: 


