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Městský úřad Břeclav
odbor stavební a životního prostředí
oddělení stavební úřad
spisový znak:

MUBR-S 106992/2020 OSŽP/Be-330

číslo jednací:

MUBR 135334/2020

oprávněná úřední osoba:

Břeclav, dne 25.08.2020

Ing. Lenka Benešová

telefon:

519 311 362

e-mail:

lenka.benesova@breclav.eu

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
Městský úřad v Břeclavi, odbor stavební a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako povinný
subjekt v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím"),
obdržel dne 21.07.2020 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona o svobodném přístupu
k informacím.
V této žádosti jsou požadovány následující informace:

poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií
nebo jednoduchým přehledem, vydaných Vašim úřadem za období od 01.04.2020 až 30.06.2020 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,
které se týkají veškerých pozemních staveb mimo staveb dopravní infrastruktury.
Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto
informace:
- identifikaci žadatele (např. Istav media, 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.
Žadatel po výzvě k doplnění ze dne 21.07.2020 č.j.: MUBR 108174/2020 stavebnímu úřadu sdělil
pod č.j.:MUBR108934/2020 ze dne 21.07.2020, že požadované informace se týkají pouze osob
právnických a to pouze dokumentů týkajících se pozemních staveb (budov), nikoli infrastruktury.
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Stavební úřad v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona o informacích Vám v příloze
postupuje požadované kopie dokladů.
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Příloha:
Územní rozhodnutí MUBR-S 37278/2020 OSŽP/Ga-328
Společné povolení MUBR-S 25694/2020 OSŽP/Ga-328
Společné povolení MUBR-S 203188/2019 OSŽP/Ga-328
Územní souhlas MUBR-S 49772/2020 OSŽP/Br-328
Stavební povolení MUBR-S 31677/2020 OSŽP/Kuč-330
Stavební povolení MUBR-S 46773/2020 OSŽP/Kuč-330
VPS o provedení stavby MUBR-S 74125/2020 OSŽP/Be-330
Dodatečné povolení stavby MUBR-S 34028/2020 OSŽP/Be-330
Stavební povolení MUBR-S 7362/2020 OSŽP/Be-330
Stavební povolení MUBR-S 8749/2020 OSŽP/Be-330
Stavební povolení MUBR-S 42765/2020 OSŽP/Ťo-330
VPS o umístění a povolení stavby MUBR-S 208059/2019 OSŽP/Ťo-328
Územní rozhodnutí MUBR-S 155536/2019 OSŽPA/a-328
Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru MUBR-S 46426/2020 OSŽP/Va-330
VPS o umístění a provedení stavby MUBR-S 55950/2020 OSŽP/Va-328
Stavební povolení MUBR-S 8746/2020 OSŽP/Ra-330
Stavební povolení MUBR-S 38447/2020 OSŽP/Ra-330
Stavební povolení MUBR-S 44934/2020 OSŽP/Ra-330
Dodatečné povolení stavby MUBR-S 25282/2020 OSŽP/Ra-330

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Istav Media, s.r.o., IDDS: dc6q2wa
sídlo: Nádražní č.p. 762/32, 150 00 Praha 5-Smíchov

