MĚSTSKÝ ÚŘAD DUBŇANY
Nám. 15. dubna 1149, 696 03 Dubňany

sp.zn. MUDU/2326/20
č.j. MUDU/2439/20
Sdělení o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
Městský úřad Dubňany obdržel dne 20.07.2020 Vaši žádost o poskytnutí následujících informací:
„… o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich
kopií nebo jednoduchým přehledem, vydaných Vašim úřadem za období od 01.04.2020 až
30.06.2020 dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a
to:
- 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, které se týkají veškerých
pozemních staveb mimo staveb dopravní infrastruktury.
Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto
informace:
- identifikaci žadatele (např. Istav media, s.r.o., akciová společnost, obec, kraj)
- 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.“
Vámi požadované informace Vám zasíláme formou jednoduchého přehledu (tabulky) jako přílohu tohoto
sdělení.
V Dubňanech dne 31.07.2020
Ing. Dana Panáková
vedoucí správního odboru
elektronický podpis

Příloha:
Tabulka s poskytnutými informacemi
Rozdělovník
- Istav Media, s.r.o., Nádražní 32, 150 00 Praha 5, DS dc6q2wa
- spis

Tel.: 518 698 528

www.dubnany.eu
e-mail: dana.panakova@dubnany.eu

IČ: 284882
ID schránky: dr5bejn

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Rozhodnutí vydaná Obecným stavebním úřadem Dubňany v
období od 01.04.2020 do 30.06.2020
druh rozhodnutí

identifikace
žadatele

identifikace stavby
oplocení

lokalizace stavby
k.ú. Dubňany

datum vydání
rozhodnutí

územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

-

15.04.2020

územní rozhodnutí o změně využití území

-

-

-

-

územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

-

-

-

-

územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí

-

přípojka kanalizace

k.ú. Dubňany

08.04.2020

územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí

-

oplocení

k.ú. Dubňany

14.05.2020

územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí

-

zpěvněné plochy

k.ú. Dubňany

14.05.2020

územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí

-

oplocení

k.ú. Dubňany

14.05.2020

územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí

-

přípojka NN

k.ú. Dubňany

18.05.2020

územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí

-

přípojka NN

k.ú. Dubňany

16.06.2020

veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území
a o změně vlivu užívání stavby na území

-

komerční objekt

k.ú. Dubňany

27.05.2020

rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné
povolení)

-

zahrádkářský objekt

k.ú. Dubňany

27.04.2020

územní souhlas, společný územní souhlas

-

jímka na vyvážení

k.ú. Dubňany

16.05.2020

územní souhlas, společný územní souhlas

-

doplňková stavba

k.ú. Dubňany

21.05.2020

jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí

-

-

-

-

stavební povolení

-

-

-

-

stavební ohlášení

-

-

-

-

jakýkoliv dokument nahrazujícíc stavební povolení či stavební
ohlášení

-

-

-

-

