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ŽÁDOST 

o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím 

 
Žádost o informace k tiskům 

 

Žádám o poskytnutí informace (popis požadované informace): 
 

Dovoluji si Vás oslovit za společnost Istav Media, s.r.o., která patří od roku 1995 mezi 
největší tuzemské poskytovatele informací o plánovaných stavebních záměrech v 
rámci České a Slovenské republiky. Současně jsme členem skupiny společnosti 
DOCU Nordic, která má celoevropskou působnost. 
V rámci projektu určeného pro podporu všech výrobců stavebních materiálů, 
generálních dodavatelů staveb, stavebních firem a řemeslníků v České republice 
bychom s Vámi rádi navázali spolupráci v poskytování informací k plánovaným 
stavebním záměrům z Vašeho regionu. 
Z tohoto důvodu Vás žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, 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. 
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Pro zaslání kopií vydaných rozhodnutí nebo jednoduchého přehledu prosím využijte 
datové schránky Istav Media, s. r. o.: dc6q2wa nebo emailu: zadosti@istav.cz 

 
Odpověď na žádost:  

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Moravské Třebové, jako 
stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"stavební zákon"), a zároveň místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) dne 20.7.2020 obdržel 
žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných v rámci územního a stavebního 
řízení podle stavebního zákona s odvoláním na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, za období od 1.4.2020 do 30.6.2020. 

V požadovaném období stavební úřad vydal: 

 3 územní rozhodnutí o umístění stavby  

 3 územní rozhodnutí o změně využití území 

 26 územních souhlasů 

 5 společných rozhodnutí  

 20 společných souhlasů 

 1 stavební povolení 

 16 ohlášení stavby  

Žadateli byli většinou soukromé osoby, dále pak v menší míře společnosti a obce. 
Většinou se jednalo o stavby pro bydlení nebo o doplňkové stavby k bydlení, v jednom 
případě o umístění větrné elektrárny a jedné lokality pro bydlení.  
Stavby byly umístěny na pozemcích v katastrálních územích, které jsou v naší správě. 
Výše uvedená data jsou za období od 1.4.2020 do 30.6.2020. 
Poskytnuté informace jsou uvedeny s ohledem na ochranu osobních údajů žadatelů. 
Ostatní údaje, které jste požadovali, mohou být sděleny pouze účastníkům řízení, 
uvedených v § 85 a v § 109 stavebního zákona. 
 
Ing. Dušan Sejbal 
vedoucí odboru  
Městský úřad Moravská Třebová 
Odbor výstavby a územního plánování 
tel.:+420 461 353 129 
mobil:+420 737 272 502 
e-mail: dsejbal@mtrebova.cz 
www.moravskatrebova.cz 
 
Způsob poskytnutí informace: do datové schránky 
 
Dne: 22.7.2020 


