Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu
k informacím
Město Kynšperk nad Ohří, (dále jen „město“)
obdrželo žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím:
Žadatel: Ing. M. K. (Jednatel společnosti Istav Media, s.r.o.)
Obdrženo dne: 11.07.2022
Pořadové číslo žádosti:8/2022
Č. j.:04524/22
Stručný popis žádosti/dotazu žadatele:

Žádost o podání informace: zde dne 11.07.2022
Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydaných
Vaším úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- Územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
- Územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
- Územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
- Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, 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
- Jakýkoli dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení
Vydaných Vaším správním orgánem za období 01.04.2022 do 30.06.2022 týkající se pozemních
staveb (budov) pro právnické osoby:
Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o
tyto informace:
- Identifikace žadatele (tedy jméno právnické osoby, např. Istav Media , s.r.o. nebo alespoň IČO
právnické osoby)
- Identifikaci stavby (tedy např. informace o druhu a účelu stavby, příp. co stavba obsahuje nebo
krátký popis stavby)
- Lokalizaci stavby (tedy např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici)
- Druh rozhodnutí
- Datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy
Vyřízení žádosti/dotazu:
Za vedené období vydal Odbor výstavby, územního plánování a dopravy městského úřadu
Kynšperk nad Ohří tato rozhodnutí:
1) TRYSTAV GROUP, s.r.o. IČO 280 53 371
Stavební úpravy a přístavba k hospodářskému objektu+ změna v užívání –vydání Rozhodnutíspolečné povolení dne 11.05.2022
2) Město Kynšperk nad Ohří, IČO 002 59 454
MKS v Kynšperku nad Ohří, stavební úpravy WC a zimní zahrady- vydáno Rozhodnutí- stavební
povolení dne 25.04.2022

Informace poskytnuta. Odesláno emailem a adresu žadatele dne 25.07.2022.
Zveřejněno na webu města 29.07.2022

Informace se zveřejňují bez osobních údajů.

