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Městský úřad Břeclav
odbor stavební a životního prostředí
oddělení stavební úřad
spisový znak:
číslo jednací:
oprávněná úřední osoba:
telefon:
e-mail:

MUBR-S 88615/2021 OSŽP/Bš-330
MUBR 89933/2021
Mgr.Silvie Baštinská
519 311 345
silvie.bastinska@breclav.eu

Břeclav, dne 12.07.2021

Sdělení
Městský úřad v Břeclavi, odbor stavební a životního prostředí, oddělení stavební úřa d, 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 07.07.2021 žádost o poskytnutí informace dle zákona o svobodném
přístupu k informacím, kterou podala společnost:

V této žádosti jsou požadovány následující informace:
- 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 01.04.2021 do 30.06.2021 týkající se
pozemních staveb pro právnické osoby.
Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáte alespoň o tyto
informace:
- identifikaci žadatele (jméno právnické osoby, např. Istav media, s.r.o. nebo alespoň IČO)
- 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.
V daném období nevydal stavební úřad žádné povolení pro právnickou osobu, které by se
týkalo pozemních staveb.

Mgr. Silvie Baštinská
vedoucí odboru
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