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Rozhodnutí vydaným úřadem v rámci územního a stavebního řízení  
 
Žádost o informace: 
 
Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) 
vydávaných Vaším úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
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 
- 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. 
 
Odpověď: 

Dne 21.7.2020 jsme pod č.j. MeUSM/03894/2020  z vaší datové schránky obdrželi 
nepodepsanou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím,  požadující  poskytnutí informací z rozhodnutí ve formě jejich kopií či údajů 
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z nich obsahující identifikaci žadatele, identifikaci stavby, lokalizaci stavby, druh rozhodnutí a 
datum vydání rozhodnutí.  
Upozorňujeme vás touto cestou na možné zneužití vaší datové schránky (nepodepsaná 
žádost) k získání informací chráněných předpisy na ochranu osobních údajů – GDPR.  
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