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Ž a dost o poskytnutí  informace dle za kona c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m 
č. 22/2021 
Č .j.: MJ/37723/2021 
 
Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 
 
Dne 13.07.2021 obdrz el Me stsky  u r ad Jesení k, Odbor tajemní ka z a dost o poskytnutí  informace 
v souladu se za konem c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m, ve zne ní  pozde js í ch 
pr edpisu  (da le jen „za kon o informací ch“). 
 
Žádost o sdělení: 
tímto Vás ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, žádám o poskytnutí kopií všech rozhodnutí, která byla Městským úřadem 
Jeseník vydána ve vztahu k následujícím pozemkům: 

 pozemek parc. č. st. 262 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 155 m2, 
 pozemek parc. č. st. 264 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 125 m2,  
 pozemek parc. č. st. 355/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 156 m2, součástí pozemku je 

stavba bez čp./če. (garáž), 
 pozemek parc. č. st. 355/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 264 m2, součástí pozemku je 

stavba 
 čp. 160 (rodinný dům), 
 pozemek parc. č. 3706 (zahrada) o výměře 1036 m2, 
 pozemek parc. č. 3707 (zahrada) o výměře 725 m2, 
 pozemek parc. č. 4447 (ostatní plocha) o výměře 94 m2, 
 pozemek parc. č. 4448 (ostatní plocha) o výměře 94 m2, 
 pozemek parc. č. 4449/2 (zahrada) o výměře 402 m2, 
 pozemek parc. č. 4481 (ostatní plocha) o výměře 1031 m2, 
 pozemek parc. č. 4482/1 (ostatní plocha) o výměře 593 m2, 
 pozemek parc. č. 4483 (ostatní plocha) o výměře 704 m2, 
 pozemek parc. č. 4489 (ostatní plocha) o výměře 518 m2, 
 pozemek parc. č. 4500 (ostatní plocha) o výměře 1809 m2, 
 pozemek parc. č. 4504/1 (trvalý travní porost) o výměře 34541 m2, 
 pozemek parc. č. 4504/2 (ostatní plocha) o výměře 1113 m2, 
 pozemek parc. č. 4504/3 (ostatní plocha) o výměře 292 m2, 
 pozemek parc. č. 4504/4 (ostatní plocha) o výměře 326 m2, 
 pozemek parc. č. 4505/1 (ostatní plocha) o výměře 1367 m2, 
 pozemek parc. č. 4505/2 (zahrada) o výměře 439 m2, 
 pozemek parc. č. 4506 (ostatní plocha) o výměře 283 m2, 
 pozemek parc. č. 4507 (ostatní plocha) o výměře 993 m2, a 
 pozemek parc. č. 4508 (ostatní plocha) o výměře 173 m2, 

 
vše v katastrálním území Domašov u Jeseníka, obec Bělá pod Pradědem, zapsáno na LV č.187 vedeném 
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník. 
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K žádosti o informace bylo sděleno: 

 
Me stsky  u r ad Jesení k vydal ve vztahu k uvedeny m pozemku m dve  Rozhodnutí . 
 
Územní rozhodnutí č.j.: MJ/05856/2013/07/OSMI/Za o umístění stavby „Rybní c ek U ovec ek“, Be la  
pod Prade dem, Domas ov vydane  27.03.2013 Odborem stavební ho u r adu, majetku a investic dle § 79 
a 92 stavební ho za kona. 
 
Rozhodnutí č.j.: MJ/19317/2013/05/OŽP/R-62/So o povolení k nakládání s povrchovými 
vodami rozhodnutí o stavebním povolení ke stavbě vodního díla „Rybní c ek U ovec ek“, Be la  pod 
Prade dem, Domas ov vydane  16.07.2013 Odborem z ivotní ho prostr edí  dle § 8 odst. 1 pí sm. a) c . 2 
vodní ho za kona. 
 
 
V obou pr í padech se jedna  o Rozhodnutí vztahující se k pozemkům st.p. 262, 264, parc. č. 3706, 
3707, 7030/69 v k.ú. Domašov u Jeseníka.  
 
Vy s e uvedena  rozhodnutí  jsou pr í lohou odpove di na Vas i z a dost o poskytnutí  informace v souladu se 
za konem c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m, ve zne ní  pozde js í ch pr edpisu .  
 
Za poskytnuté informace Vám neúčtujeme žádné poplatky. 
 
 
 
Přílohy:  
Příloha č. 1) Územní rozhodnutí č.j.: MJ/05856/2013/07/OSMI/Za  
Příloha č. 2) Rozhodnutí č.j.: MJ/19317/2013/05/OŽP/R-62/So  
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