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Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm

ISTAV Media s.r.o.

Nádražní 32

15000 Praha 5

ID DS: dc6q2wa

Sdělení – poskytnutí informace

Dne 20. 7. 2020 byla Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm doručena prostřednictvím datové 

schránky Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.), 

prostřednictvím které požadujete, cituji: 

„poskytnutí informací z rozhodnutí (respektive z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií 
nebo jednoduchým přehledem, vydaných Vašim úřadem za období od 1.4.2020 až do 30.6.2020 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 

- jakýkoli 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 uveřejnění veřejnoprávní smlouvy.“
(dále jen „Žádost“).
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Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o větší objem informací, které povinný subjekt musel

vyhledat, vytřídit a upravit do požadované podoby, vyzval Vás povinný subjekt dopisem ze dne 

27.7.2020 č.j. MěÚ-RpR 70711/2020 k uhrazení nákladů vzniklých v souvislosti s poskytnutím 

informací. Požadovaná částka byla připsána na účet města  dne 13.8.2020.

S ohledem na tyto skutečnosti Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 

poskytuji požadované informace, a to formou přehledu zaslaného v příloze tohoto sdělení.

S pozdravem

Mgr. Ing. Veronika Janíková

vedoucí odboru kanceláře starosty

(dokument je opatřen elektronickým podpisem)

Příloha:

Přehled  rozhodnutí vydaných oddělením výstavby odboru životního prostředí a výstavby Městského 

úřadu Rožnov pod Radhoštěm za období od 1.4.2020 – 30.6.2020
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