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Předmět žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

 

Žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 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: 

 

- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 

- územní rozhodnutí o změně využití území 

- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území, 

- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí 

- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání 

stavby na území 

- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení) 

- územní souhlas, společný územní souhlas 

- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí 

- stavební povolení 

- stavební ohlášení 

- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení, 

 

vydaných Vaším správním orgánem za období od 01.10.2020 až 31.12.2020 týkající se 

pozemních staveb pro právnické osoby. 

 

Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto 

informace: 

- identifikaci žadatele (např. firma s.r.o., akciová společnost, obec, kraj) 

- Identifikaci stavby (např. informace o druhu a účelu stavby, co stavba obsahuje nebo krátký 

popis stavby) 

- lokalizaci stavby (např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici) 

- druh rozhodnutí 

- datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

 

 

Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Na Městském úřadě v Litovli bylo v době od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 vydáno celkem 23 ks 

„rozhodnutí“ (a dokumentů nahrazujících rozhodnutí – viz. příloha). 

 

Pozn: Žadatel byl vyzván k úhradě poplatku dle sazebníku úhrad (čl. 9 směrnice Pravidla pro 

zajištění přístupu k informacím) z důvodu obsáhlosti vyhledávaných údajů. V souladu se 

 

 

 

 



směrnicí byla před poskytnutím informace sdělena žadateli kalkulovaná výše úhrady a informace 

byla poskytnuta až po uhrazení částky. 

 

 

Informaci zpracoval:  
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