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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. 11/2020 
Č .j.: MJ/15324/2020 
 
Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 
 
Dne 24.03.2020 obdrz el Me stsky  u r ad Jesení k Odbor stavební ho u r adu a u zemní ho pla nova ní  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: 
Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí vydávaných Vaším správním orgánem v rámci územního 
a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 
Dovoluji si Vás oslovit za společnost Istav Media, s.r.o. Jsme jedničkou v poskytování informací o plánovaných 
stavebních záměrech v rámci České a Slovenské republiky od roku 1995 a zároveň jsme členem skupiny společnosti 
DOCU Nordic, která má celoevropskou působnost. 
 
V rámci projektu určeného pro podporu všech výrobců stavebních materiálů, generálních dodavatelů staveb, 
stavebních firem a řemeslníků v České republice bychom s Vámi rádi navázali spolupráci v poskytování informací 
k plánovaným stavebním záměrům z Vašeho regionu.  
 
Z tohoto důvodu Vás žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) dle zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:  
 
- územní rozhodnutí o umístění stavby 
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí 
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby 
 - 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 01.01.2020 až 24.03.2020 a které se týkají pouze pozemních 
staveb (tedy budov - např. stavby domů, skladů a hal), nikoli staveb infrastruktury (tedy např. dopravní 
infrastruktury, technické infrastruktury, veřejného prostranství).  
 
Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme tyto informace: 
 
- identifikaci žadatele – pouze právnické osoby (např. název právnické osoby, název veřejnoprávní osoby příp. alespoň 
IČO žadatelů – právnických osob) 
 - Identifikaci stavby (např. informace o druhu a účelu stavby, co stavba obsahuje nebo krátký popis stavby) 
- lokalitu stavby (např. informace o katastrálním území nebo o parcelním čísle nebo ulici) 
 - datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy. 
 
Pro účely žádosti je nejvhodnější zaslání jednoduchého přehledu nebo kopií vydaných rozhodnutí, u kterých si výše 
uvedené informace zpracujeme, a to pomocí datové schránky. 
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K žádosti o informace bylo sděleno: 
 
 

V období od 01.01.2020 do 24.03.2020 vydal Městský úřad Jeseník, Odbor stavebního úřadu a územního 
plánování, jako příslušný stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, celkem 6 
opatření, která splňují podmínky Vaší žádosti o poskytnutí informace dle informačního zákona (žadatel 
- pouze právnická osoba, opatření se týkají pouze pozemních staveb). 

 

V příloze zasíláme vybrané stránky jednotlivých rozhodnutí (případně jiného opatření stavebního 
úřadu), ze kterých jsou patrné Vámi požadované údaje. 
 
 
 
 
Přílohy: 
1. Obec Supíkovice – stavební povolení 
2. PROFI, spol s r.o. – stavební povolení Petříkov 
3. PROFI, spol s r.o. – stavební povolení Ostružná 
4. YES HOUSE – společný souhlas 
5. BENU – stavební povolení 
6. OMYA – společné povolení 
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