
Městský úřad Týnec nad Sázavou

Odbor výstavby

K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou

V Praze dne 20.08.2019

Žádost o informace dle zákona Č. 106/1999 Sb.

Vážení,
ve smyslu zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infonnacím, ve znění pozdějších
předpisů, Vás tímto Žádám o poskytnutí následujících informací:

l) Žádám o poskytnutí anonymizovaného správního aktu, který byl vydán pod
čj. výst.2920/2018/po a který nabyl právní moci dne 28.11.2018.

2) Žádám o poskytnutí všech veřejnoprávních oprávnění k provedení jakékoliv stavby (tzn.
ve formě stavebního povolení, společného povolení, souhlasu s ohlášením atd.) na
pozemku parč. č. 3124/1, k. ú. Týnec nad Sázavou v anonymizované podobě.

3) Žádám o poskytnutí všech veřejnoprávních oprávnění k umístění jakékoliv stavby (tzn. ve
forině územního rozhodnutí, společného povolení, územního souhlasu atd.) na pozemku
parč. č. 3124/1, k. ú. Týnec nad Sázavou v anonymizované podobě.

4) V případě, že pro stavbu na parč. Č. 3124/1, k. ú. Týnec nad Sázavou bylo vydáno
povolení změny stavby před dokonČením ve smyslu § 118 stavebního zákona, žádám
rovněž o jeho poskytnutí v anonymizované podobě.

Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona Č. 106/1999 Sb. Vás žádám o potvrzení předpokládané výše
úhrady nákladů, budou-li účtovány.

lnfonnaci žádám poskytnout v elektronické formě a zaslat na e-mai

Za jejich poskytnutí Vám předem děkuji.

S pozdravem,



Morávková Lenka

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:
PřIiohy:

106/1999 Sb.

vážený pa ašížádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., sděluji:

l) požadovaný správní akt čj. výst. 2920/2018/PO přiložen v příloze tohoto ma ílu
2) Dosud nebylo vydáno žádné jiné povolenI ani opatření stavebního úřadu, kterým by se na pozemku pare. č.

3124/1 v kat. území Týnec nad Sázavou umIst'ovala, povolovala stavba nebo povolovala změna stavby, mimo
výše uvedeného rozhodnuti spis. zn. výst. 2920/2018/PO

3) Dosud nebylo vydáno žádné jiné povoleni ani opatřenÍstavebnjho úřadu, kterým by se na pozemku pare. č.
3124/1 v kat. území Týnec nad Sázavou umisťovala, povolovala stavba nebo povolovala změna stavby, mimo
výše uvedeného rozhodnuti spis. zn. výst. 2920/2018/Po

4) Dosud nebylo vydáno žádné jiné povolenI ani opatřeni stavebního úřadu, kterým by se na pozemku pare. č.
3124/1 v kat. území Týnec nad Sázavou umísťovala, povolovala stavba nebo povolovala změna stavby, m imo
výše uvedeného rozhodnutí spis. zn. výst. 2920/2018/PO

S přáním hezkého dne

Lenka Morávková
Kancelář starosty

Město Týnec nad Sázavou
K Náklí404
257 41Týnec nad Sázavou

moravkova @mestotynec.cz
www.mestotynec.cz
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~ NAD SÁZAVOU

From
Sent: Tuesday, August 20, 2019 8:00 AM
To
subject: Žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb.

Vážení,

v příloze zasílám svou žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

S pozdravem
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