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Kubova Huť 1
385 01 Kubova Huť
IČO 035 84 046
Městský úřád Kašperské Hory
nám. 1
34192 Kašperské hory
ID datové schránky: kwjbxui

Ve Vacově dne 9. 10. 2020

Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106j1999 Sb., o svobodném přístupu k inšormacÍm
Váženi,

dle zákona číslo č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádáme o dále
uvedené informace týkajIcI se pozemků parč. č. st. 27, parč. č. st. 30, parč. č. 368, parč. č. 369, parč.
č. 371, parč. č. 372, parč. č. 374, parč. č. 375, parč. č. 377 a parč. č. 378, parč. č. 375 vše v k.ú. Zhůří
u Rejštějna a případných staveb, které se na nich nacházejí, (to vše dále jen jako ,,Nemovitosti").
Žádáme:
·

o informaci, zda počÍnaje 1. 1. 2017 bylo vydáno jakékoliv rozhodnutí nebo učiněno
opatřeni nebo jiný úkon, které jsou předvídány zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním
zákonem (dále jen ,,StavZ") a podle kterých by bylo možné na Nemovitostech nebo
v jakékoliv jejich části umístit Či provést stavbu nebo změnu stavby;

·

o informaci, zda počínaje 1. 1. 2017 bylo vydáno jakékoliv rozhodnuti, které by prodlužovalo
platnost rozhodnutí umožňujícího umístit nebo provést na Nemovitostech nebo v jakékoliv
jejich Části stavbu nebo změnu stavby;
o informaci, zda bylo počÍnaje 1. 1. 2017 vydáno jakékoliv rozhodnutí nebo souhlas
předvídaný StavZ, podle kterého by se povolovalo odstranění případné stavby na
Nemovitostech nebo v jakékoliv jejich části;
o informaci, zda u Městského úřadu Kašperské hory probíhá nebo v letošním roce probíhalo
jakékoliv řIzenI nebo jiný postup předvídaný Stavz, podle jehož případného výsledku
(např. vydaného rozhodnutí) by bylo možné na Nemovitostech nebo v jakékoliv jejich části
umístit či provést stavbu nebo změnu stavby, a pokud takové řízenI nebo postup probMají,
informaci, o jaké řIzení nebo postup se jedná, co je jejich předmětem, kdy byly zahájeny
a pod jakou spisovou značkou jsou vedeny;

·

·

·

o informaci, zda v souvislosti s řizenIm nebo postupem popsaným v předchozím bodě této
žádosti, bylo vydáno jakékoliv usnesení podle § 14 nebo § 131 odst. 4 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, a pokud ano, kdy bylo učiněno (vydáno) a co bylo jeho obsahem.

Pokud existují žádáme současně q zaslání kopií všech výše (v předchozích bodech) uvedených
rozhodnutí, úkonů nebo opatřeni. Zejména (nikoliv však výlučně) žádáme o zaslání kopii všech
případných rozhodnutí o umÍstěni stavby, stavebních povoIenI, společných povolení, společného
územního rozhodnuti a stavebního povolenÍ, územních souhlasů, souhlasů s provedením
ohlášeného stavebního záměru, společných územních souhlasů a souhlasů s provedením
ohlášeného stavebního záměru.
Požadované informace je možné poskytnout v elektronické podobě buď prostřednictvím datové
schránku žadatele či na e-mailovou adresu info@sumavadomovem.cz . Pouze pokud by poskytnuti
požadovaných informaci v elektronické formě nebylo možné, žádáme o jejich zasláni v analogové
podobě.

Za vyřizenítéto žádosti předem děkujeme.

Za Šumava domovem, z.s.
Tomáš Hauser
předseda

