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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 
9. 12. 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) Zaslání veškerých stanovisek, územních souhlasů, územních rozhodnutí, stavebních povolení, 
společných povolení, či jakýchkoli jiných správních aktů ve symslu zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, které byly 
vydány ve vztahu k nemovitým věcem, a to k: 
a) pozemku, parcele č. 741/4 
b) pozemku, parcele č. 741/5 
c) pozemku, parcele č. 741/22 
d) pozemku, parcele č. 741/49 
e) pozemku, parcele č. 741/50 
f) pozemku, parcele č. 741/53 
g) pozemku, parcele č. 741/54 
h) pozemku, parcele č. 746/6 
i) pozemku, parcele č. 747/27 
j) pozemku, parcele č. 747/28 
k) pozemku, parcele č. 855/6 
l) pozemku, parcele č. 855/7 
m) pozemku, parcele č. 2132 
n) pozemku, parcele č. 2133 
o) pozemku, parcele č. 2134 
p) pozemku, parcele č. 2135 
q) pozemku, parcele č. 2136 
r) pozemku, parcele č. 2137 
s) pozemku, parcele č. 2138 
t) pozemku, parcele č. 2139 
to vše nacházející se v katastrálním území Český Brod, obec Český Brod, v územním obvodu, kde 
státní katastr nemovitostí vykonává Katastrální úřad pro středočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Kolín, a které byly zároveň vydány v souvislosti s realizací developerského projektu vilových domů 
s byty „  na těchto pozemcích, včetně informace, kdy jednotlivé správní akty 
nabyly právní moci; 

Městský úřad v Českém Brodě, odbor výstavby a územního plánování, jako povinný subjekt vám jako 
žadateli, na základě doručené žádosti, poskytuje následující požadované dokumenty na CD: 

1. Územní rozhodnutí č.j.MUCB66680/2021 ze dne 6.12.2021 
2. Rozhodnutí č.j. MUCB41108/2022 ze dne 24.8.2022 

Poznámka: právní moc jednotlivých rozhodnutí je vyznačena na úvodní straně dokumentu.  
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2) Informaci, zdali v současné době probíhá u Městského úřadu Český Brod jakékoli řízení ve smyslu 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (zejména územní řízení, stavební řízení, společné řízení, o změně stavby před 
jejím dokončením, o prodloužení platnosti stavebního povolení, apod.) ve vztahu k výše v bodu 1) 
uvedeným pozemkům, které doposud nebylo pravomocně skončeno a pokud ano, pod jakou 
spisovou značkou je vedeno. 

Městský úřad v Českém Brodě, odbor výstavby a územního plánování, jako povinný subjekt vám jako 
žadateli, na základě doručené žádosti, poskytuje následující informaci: 

- V současné době neprobíhá u MěÚ Český Brod, odbor výstavby a územního plánování žádné 
řízení spojené s výše uvedeným projektem vilových domu „Rezidence Antico“  a pozemky 
s tím souvisejícími. 

 

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