
 

            

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Město Český Brod 

Městský úřad Český Brod 

náměstí Husovo 70 

282 01 Český Brod 

 

 

V Praze dne 09.12.2022 

 

 

Žadatel:  

 

   

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Vážení, 

 

dovoluji si Vás tímto požádat o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

 

Dovoluji si Vás tímto požádat o: 

 

1) zaslání veškerých stanovisek, územních souhlasů, územních rozhodnutí, stavebních povolení, 

společných povolení, či jakýchkoli jiných správních aktů ve smyslu 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 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NAHL~xvJ5VtZsoUKUVlrELOiES9r5o5KF6qJ7sl7HPmObEotEhrDl4p8BpJ9PiEiMwqBEq1gUtkQNtDjrVkfSsT0Wmruq3FPMQkOb-DZONFg18GKV4PUZZwye_8iIVTvi0uOGZnF40wHR7LyftCYgODj95V4aZJzLbO0LfQ4jGhgaboStpfFdY-XdW8cP9k2hhtV6YieRcWgWCuC1vRsAFtAN7Q==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NAHL~KBms2wO2cfs4xwIU44aqroKbE8-hytAr3PcwPisZO-n_cpnYVrk0wbyTA7kbcN130aBqP8WrryRzX0wdGucoxU1ASgYZrnVFXN5mj6j9RB1IQZewTmr6IndGDmtLv7ut280PW47bjhBwGA2nh9BDP8bNyN3NppuAj3jeQkVLytvzXF6D4_J5JsMdBAjJw2g2UWnv4I_xZwspffbZ87uzgQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NAHL~4p6PZen48KmGkuIfcyOT_ohsZBXBRB2zzDaKx8QQdoEcT_RqLxaDPtYeOICO84wWOwcCN8rh1warX7VsjsKsLfP6ewgE_z4lQO8-sWe7DQdRjrrAHk7Q0BIQOP0hg3_b2Tp59rxNXY-IJSjNLoxMSVKnTF2b4JaUkj3WaGJpcIM8WPJDa1CfXR-UuRBnxQj8EQCmIrHPUBS9BnpYjsCLqQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NAHL~yZr5k2k0j64Z3IT1vCGio2-1JffQQMXbteB6YI9PwjBmkFCqBKSKXw2Owg2I6QSRqZCJ8DBhnzT8y35MK299dQUVCoZQSdxnclWZCPzeyV1kVPqOfjxesEnTjpukBAVs-HP_wpLV_eCmYoZnmarsZ-z2jiA4E72bLE3lXpk64w2SQ7swagy85NVxy27hugHAfKeJEdHQ4VuplGdOfYn0Hw==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NAHL~GwyeFKFRiurCIGnzSzdtbUBlcp4FOB1Zfa-vawlmBFgweO1gFcYjUoKuLZLt34N_CAIki2DpAW0UvNKG6gBgfAImbFsO8lRrgivNVh51ozEfe_zx5cC2jxXLxOoDZci5LrLFjhHltVROdHzIKXZ5_XFryUMBXekaPsBFtTF8ALXx6-xJWlnm12l0DyQFIoBBXlorCB0a_PI3k_m7DUNCTQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NAHL~zWo45nv091MbHDMSBCuGdrWAY9ej8vMCO3p82PEV8mzKQX32FGKxTZtC8MjGjFecgfhmV8Fo2zeWTvQ1wL5vRCmmESbxl2V92Fj48RMW76PHozDEtiUrln4AQzw9KAlIbQsDT8ons4zEAXvxVjyi2YFW2pMbJaTCv8SNb2i-DAXhQCvxQBW9LT7T1fX9AiWSPjytc1RHI-rlnW3ZwxOktA==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NAHL~aZVU4Vf22XVJEaD4qB62YV7byVV2GBF7lXxJSZ63jdhH4XATGX-iKUWo-Z5xRsZLVVuX6dHaBGzPFGmQGHaXmH461I3h2DBLBnd7tm3HDYPC-_Ph53WsR50z05htmdXG6zbZL_tpn2Wlol0pbBX8jam4nOXqWCE8ATGAfkt09IbC_-A548oFV5WUlg5k0lG5SKoE8udVmnFkND489S2CEQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NAHL~xrfcfa-IpM9WaSo6pf5HNZyg8dERdH0TUOHyDJ68I_zf5jFD6rmOvDoix8GWAV6t3DGGp6nJJghCitVBgWANiZWHmRrgcrevIGwTNkiBtmAVAIHHkc4OUqvbFS6id0t2NkKEJeF-YUbxaMWf6nS6JrCzNUvzkZz0X06otl0TapoaYQk3lrtfA0-_VGIIhbd3IHVT2xSGM2xGGXzTRUlDMg==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NAHL~oz6g75cx1IkjHdAzCubad9siFMU3Dqpp4N1QWw8LU7v_LE60FEplH2IR4jYyiYXM0sYZyn29acLSKy7xoBDjIQdjdF3-1dkDQ9E8CAPE6KvbbukHHAKEOS8UIttokxvr29NA033VWPMF8e0UftWlemUxrf9laWjfSr8xUuPFiXH9iQpiEnN_oAUlDA1HQOpo9ifDX3g_J6ShBMNcJzovfA==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NAHL~AtCRSWHBt4wyOTn0E8DSWtyieNoKDb5PlLs_KcYlX_jbsqHPCLS3OGqvlwMZ_QebdOE_ji0K0oe3G-PFWdB26ErheXVXNBHA1ROfxqGZANGxn-PYUJvebNpuOfKngd7PfHhevGmFNF3iN4znfwULXLyNJahCX-NAfWbpM8HXToTFuRgJTy5NgL2XRxugMwneJzeuO7R6LZNtjFdLJNMEQA==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NAHL~TMfZ0Cus39GjXov2xxQN1T_U1y8L2hbouLTztEKpkKKaJ787fJ4ZO3G6sU6szU-V8Lx6Xhj-yz_u1uQbaAraHZg0BW7JTneJp36ZYOh7Mf06hr2hbCeFi8BqnNH1Gpr3sH3Vcwv2BP1eOwppFV-pSGeSSIP0VSOcwroS3KL2oay3-HQTt-2Tam-2H9J0UuYwHDYn9vho1VY_vYfhDq1OBg==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NAHL~H9pz4BCBRCavRlEcBdgqpobhXLeheo9pSE7nVc_MQGOjFtJWG2U2sB2PYlub9T4olI1asMc7QM6IpN-A_s-D1qqGCnMfkNCYULSj-TVRFflJrsEILO74ij5YOZQdKD_AjiWVHkt6byNFw-eQI1bPv8I8XSwFuXn-S96IQBsIdY2oLnKMdwJhIjkOEAaARf7FE1NyNL1oNlcD2XGbZCw-uw==


 

 

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 

správu katastru 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; 

 

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, 

 

a to vše (v případě potřeby) v anonymizované podobě v souladu s ustanovením § 8a zákona. 

 

Navrhuji, aby mi výše uvedené bylo zasláno na e-mailovou adres  do datové schránky ID 

DS: nebo na shora uvedenou adresu.  

 

Za laskavé vyřízení předem děkuji. 

 

S úctou 

 

 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NAHL~XA_7ytuZRwnk5XWRKgSd5H2uswP9LdRicQEwxcX6eJKn-u44I2wAWDvGj1JLy2nMo9yRWtJJGG0GP67UWMxe-2mX2jY_Kkh7xyp0KAKxnk1T6-eIaBxXKJ0ExCh5_mJoLaK3N5cgmr1-GTAcoMs7xrkYjGfy9I9rtTB0FN-ss-3YP5YbqXOTYWgqS_IbleDIPMkMpDJ8zv6V9sENKMXmmw==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NAHL~op3BEMlSlOCBmjG93sjtzilgRcF9V-4kRwPXjxiZTLS4Aypj8dks3IHbpNxfBzPs9iZNvCkGybZjeO6vZnaYfYh4pSz19sAt4XVbWnw6GPxggmUobiFQ_e1_CdP0nlTdclf8QbkkGu353SQmvk2QQZGuGHg0HOda2iFORDpAGauejIQuxfnz-tMDHrGTCLQHurnD1kxY8VC8tjIjh2SW0g==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NAHL~C4PlKuJoBmR1CceYFEJTiWFPK9A5E-1lYJ9wAT-gtNWHa0bxH1Djg2-AsF7-D7NY3U9i3bXE8ZvLJ8BS00kB0yF0FjTvpjO9c6x8A43BID1kSflBJXu7r9tJlLpUlAg6W4GFwvQT65OJxd0jf-kjz_DcRFR-3nBiDPm4XSyunGs8S_XaTF8dTt3ODYBq8h_g9XyEHoX_ralS42jUVL4MkQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NAHL~CySui4oQXEHcscm7_L_rsDSQ1aSqPS9Ww-yjhk7MDYtjOplI7VepkFsM_9syNonqy6zYFcktzPBniFMYA0IoN1urGHv7YVffWq--DRRmXUcTigEF3C4AF48S5hB8fhpbntFhaRSWKO5PGtAMUxf2F_ASZxpyUoZkI--3UkXOCS6rNEKaC9FjrW6X0Vcqc683JiUYcF39APLciru1ykFsgQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NAHL~aV7PK-tddg87DzSTeF7jF7wVXFL4kJW0Nt_WVupTODQCEiooK68oT5QlKjHtCqvohQmOjxgLH-uFfQBaErZ4325ZIoKZVwhtIsX5Lyt95TnruDWnvxfQmzMHtwBub34bCRK59iABphvGQhBsnMaILIKY7rz6ZM0nWXaBIoofKtd2esoPtFovm57TQdbZ35286DG88l2aLonzMI-b3sHqEQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NAHL~u7h7HRmGe_Br1nXlubZb_rJFEPixwcBDJA1IvjUmyyhu7gB9ZivLfDUMCxtE4_qlkMzn9hW1f3eT10Rityxxnn5B4rky8GFrFOXP9H-GREYfMNYpkoUTwEsLY5drNZWLOsaE6ddVLnMISGNsTy4y5XuAESuITGxSjhhKXK43bG_pmW-RXuIHXxv11qCG9ToxP_P6mS6pvewHVfUKJVGNPA==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NAHL~Xs0IdMq_uQBOl7jKuiF0klHFUh-PZ1HPk3hNcykgg5RK1Uio7Juzy1BQ3acw7I7viuuT9Nfq3DnF1auie8dD8WaEek7wXoNG-rvWA2UaS8L0rNmfbZNl90CvVFFIciy-csJbKzBvbrodPQCSpqxv-dj7ymzIEpuMQP_pz-VQ0Dslr7h2AxfaEIjn6x-3WcaHRVHSIavWuKatEROoqgdPZg==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NAHL~jrjCLJDs933JCU3zbI_PYkwXAYr6w01_8cvTRHWq4wzYSl_UdWlo0xxa-oxZLOiVsiAbUqNucPHFPeg2EN-4Jou9JTAL8MwlyKlPDex8ofrI_z79SF7nx0CszH-Mk6tQEfedLvRpLPx-bRTWylk4DiMz5K0btcFWUaceWXM4QNoQ4MTZZw8u5ZMV4xXjK4MqVgUhFEBNz9CfXwPspokM1g==

