
Město Újezd u Brna
Komenského 1,07
ÚjezduBtna 664 53
ICO:00282740

@544 224 21,8
datov á schr ánka: tu1b 6 5f
http: / / www .ujezdtlbrna.cz

Istav Media, s.r.o.

Nádražní 162132

150 00 Praha 5

vaše značka: Naše značka:

350/2022/UL]BlDYa

Vyřizuje:

Mgr. Daria Vašáková

Poskytnutí informace dle zákona é.10611999 Sb.o o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších přepisů

Město Újezd u Bma, se sídlem Komenského 107, 664 53 Újezd u Bma, jako správní orgán
příslušný ve smyslu ustanovení §§ 10 a II zákona ě. 50012004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád"), současně jako povinný subjekt ve smyslu
ustanovení § 2 odst. I zákona ě. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znéni
pozdějších předpisů (dále jen ,,InťZ"), obdrželo dne 7. I. 202I ,,Žádost o informace"
od společnosti Istav Media, s.r.o., se sídlem Nádražní 762132, 150 00 Praha 5 - Smíchov,
ICO: 03441725 - dále jen ,,žadatel", kdy tento žádal o poskytnutí informací zrozhodnuti
(resp. z dokumentů nahrazujících rozllodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduch;im
přehledem, dle zákona č. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), a to (cit.):

- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařizení
- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby naúzemí
-územnísouhlasnahrazujíciuzemnírozhodnutí
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby naizemi
- rozhodnutí o společném územním a stavebnimŤízeni (společné povolení)
- ízemní souhlas, společný územni souhlas
- jakýkoli jiný dokument nahrazujlciizemní rozhodnutí
- stavební povolení
- stavební ohlášení
- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení,

vydaných Vaším správním orgánem za období od 1. 1 . 202I do 31 . 12. 202I týkající se
pozemních staveb (budov) pro právnické osoby.

Zvýše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrarujícich rozhodnutí) žádáme alespoň
o tyto informace:

- identifikaci 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 katastrálnimúzem| parcelním čísle nebo ulici)
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- druh rozhodnutí
- datum vydánírozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzaťení veřejnoprávní smlouvy.

K žádosti povinnÝ subjekt uvádí:

Město Újezd u Brna není stavebním úřadem a výše specifikované dokumenty nevydává.
Dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 18312006 Sb., o územním planovrání
astavebním řádu, ve znéni pozdějších předpisů, je věcně příslušný kvydávaní výše
specifikovaných dokumentů pro město Ujezd u Brna Obecní úřad Sokolnice.
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