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Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných Vašim správním orgánem v rámci územního a

stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebním zákon)

Dovolujeme si Vás oslovit za společnost

pod značkou

Poskytujeme komplexní služby při dručování dotací pro fyzické a právnické osoby z programu Nová zelená

úsporám se zaměřením na NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ.

V rámci našeho projektu, určeného zejména investorům, ale také všem výrobcům stavebních materiálů,
výrobcům technologií TZB, dodavatelům staveb a řemeslníkům v České republice bychom rádi poskytli takové
kvalifikované informace, které výrazným způsobem zhodnotí investiční záměr.
Z tohoto důvodu Vás žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o

poskytování 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

-

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 jiný dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení

vydaný Vašim správním orgánem za období od 01. 06. 2020 - 15. 4. 2020 a které se týká pouze
NOVOSTAVEB RODINNÝCH DOMŮ, nikoli staveb infrastruktury.

Z výše uvedeného rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme tyto informace:

. -

Identifikace žadatele

-

Lokalitu stavby (např. katastrální území a parcelní číslo)

-

Datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu

Pro účely žádosti je nejvýhodnější zaslání jednoduchého přehedu nebo kopií vydaných rozhodnutí, u kterých si výše
uvedené informace zpracujeme a to pomocí zaslání na email:

Předem Vám děkuji za spolupráci
15. 4. 2021

