
Město Český Brod 
náměstí Husovo 70 
282 01 Český Brod 

V Českém Brodě dne 26. května 2020 

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Žadatel: Mgr. V V  
narozen
trvale bytem  

Vážení, 

obracím se na Vás s žádostí O poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
vv přístupu k informacím, ve znění pozdejsích předpisů (dále jen ,,InfZ”), a to jako na povinnou osobu 

ve smyslu ustanovení § 2 odst.1|nfZ. 

Dovoluji si Vás požádat o poskytnutí informací týkajících se územního řízení a stavebního řízení 
ve smyslu ustanovení § 84 a násl. a ustanovení § 108 a násl. zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, 
ve znění pozdějších předpisů, vsouvislosti se záměrem stavebníka na pozemku parc. č. 182/26 
v katastrálním území Štolmíř, obec Český Brod (dále jen ,,Řízení”), ve kterých město Český Brod 
vystupuje jako účastník ve své samostatné působnosti. Zejména si vtéto věci dovoluji požádat 
o poskytnutí následujících informací: 

a) návrh smlouvy, která byla městem Český Brod předložena k podpisu (respektive předložený 
návrh smlouvy) stavebníkovi, který má Zájem realizovat stavbu na pozemku parc. č. 182/26 
V k.ú. Štolmíř; 

b) námitky, které byly do Řízení městem Český Brod podány; 

c) kdo o podání námitek do Řízení za město Český Brod rozhodl (tj. popis procesu schválení 
a přípravy námitek včetně protokolu o hlasování sjmenovitým seznamem hlasujících); 

d) odvolání, které bylo městem Český Brod podáno proti rozhodnutí Odboru výstavby a územního 
plánování Městského úřad u Český Brod ve věci Řízení k pozemku parc. č. 182/26 v k.ú. Štolmíř; 

e) kdo O podání odvolání uvedeném v bodě d) výše rozhodl (tj. popis procesu schválení a přípravy 
odvolánívčetně protokolu O hlasovánísjmenovitým seznamem hlasujících); a 

f) v případě, že je město Český Brod v Řízeních (ve všech stupních, tj. od návrhu smlouvy, přes 
podání námitek až po odvolání) právně zastoupeno, žádám O poskytnutí smlouvy 
O poskytování právních služeb včetně všech dokumentů k procesu výběru právního zástupce 
a uzavření smlouvy o poskytování právních služeb.



S ohledem na předmět informací prohlašuji, že jsem srozuměn S tím, že požadované informace budou 
poskytnuty anonymizované, a to S ohledem na ochranu osobních údajů Stavebníků v Řízeních. 

Kopie požadovaných dokumentů je možné poskytnout V elektronické formě prostřednictvím e-mailu 
na adresu:  případně na nosiči dat. Pokud budou kopie požadovaných 
dokumentů poskytnutyv listinné podobě či na nosiči dat, lze dokumenty Zaslat na mou korespondenčnı 
adresu

Předem děkuji za poskytnutí výše specifikovaných informací ve lhůtě dle Zákona Č. 106/1999 Sb., 
tj. do 15 dnů ode dne přijetí žádosti. 

Mgr. V  V

ı


