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Městský úřad Týnec nad Sázavou
Odbor výstavby

DS - vrpbfxs

Naše sp.zn.:
Vyřizuje:
Datum: 10. dubna 2019

Žádost o poskYtnµtí informace ve smyslu úkona č. 106/1999 Sb,,
o svobodném přístupu k infonnacfm, vc znění pozdějších předpisů

Vážení,
v zastoupení mého klienta společnosti České štěrkopísky spol. s r.o., IČO: 27584534, DIČ:
CZ27584534, se sídlem Praha 9 - Čakovice, Cukrovarská 34, PSČ 19000, zapsané v obchodním
rejstříku pod sp.zn. C 117108 vedenou uMěstského soudu v Praze (plnou moc přikládám v příloze) Vás
zdvořile žádám:

- o zaslání kopie vyjádření Vašeho úřadu č.j. výst. 236/97/Ber ze dne 20.1.1997;
- o sdělení vŠech spisových značek a předmětů řízení, které byly vedeny po roce 1996 u
Vašeho úřadu a souvisely s vymezením dobývacího prostoru Teletín I (jedná se činnosti na
pozemcích dle současné evidence v katastru nemovitostí parc.č. 266/5, 266/25, 266/3 l, 266/32
a 712 v obci Krňany a k.ú. Teletín)

Uvedené informace prosím zašlete do mé datové schránky IDDS: 9hnkdm4, nebo emailem na adresu:

Za kladné vyřízení této žádosti předem děkuji

České Štěrkopfsky spol. s r.o.
z plné moci:

Př/lohy: plná moc
Co: klient/emailem
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Žádost o poskVtnutÍ informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozděišjch předpisů

vážený pane Metelko, dovoluji si upravit mou předcházejÍcÍ odpověď'. Vámi požadované
dokumenty se podařilo stavebnímu úřadu dohledat. V příloze posIlám vyjádřeni čj. výst.236/97/Ber.

Dokumenty, ze kterých by bylo zřejmé, že stavební úřad v Týnci nad Sázavou vedl po roce 1996 řízení
souvÍsejÍcÍ s vymezením dobývacího prostoru Teletín l., mají spisové značky:

- Č.J. výst. 330-1/2004/ji - Oznámení o zahájení řIzení o odstranění části stavby a pozvání
k ústnímu jednání

- Č.J.VOD. 231-5548, 4882/2004/ji- Sděleníve věci staveb vrtaných a kopaných studní
v katastrálním území Teletín

- Č.j: výst.330- 1666/2004/Ji - Sděleni ve věci příjezdové komunikace pro dobývací prostor
Teletín l.

- Č.J. 379/2003 - Nepovolená demolice části budovy na st. poz. 33 v kat. územíte|etÍn
- Č.J. výst. 330-1/2004/ji- Odstraněni stavby
- Č.J. výst. 330-1597/2003 ji - Stavba na pozemku pozemková parcela 266/23 v k.ú. Teletín
- Č.J. výst. 328/1104/2004/ji - Sdělení o umIstění komunikace

S přáním hezkého dne

Lenka Morávková
Kancelář starosty

Město Týnec nad Sázavou
K Náklí404
257 41Týnec nad Sázavou
t
moravkova@mestotynec.cz
www.mestotynec.cz


