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Žádost o poskytnutí informace ze dne 1. 9. 2021 evidována pod čj.: TnS-2021/3707 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím  

Dne 1. 9. 2021 obdržel odbor výstavby Městského úřadu v Týnci nad Sázavou žádost o poskytnutí 
informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů.  

K předmětné Žádosti zasíláme v přílohách následující dostupné informace ve formě přehledné tabulky: 

Přílohy: 
1. rozhodnutí_přehled.xls 

2. seznam_vzoru.txt  

 

 

S pozdravem 

Ing. Drahoňovský Petr 

vedoucí odboru Kanceláře starosty 

 

 

Váš dopis zn: 
 

Číslo jednací: TnS-2021/3707-2 

Spisová značka: TnS-2021/3707 

Vyřizuje: Ing. Drahoňovský Petr 

Tel: 778 097 516 

E-mail: drahonovsky@mestotynec.cz 

Datum: 09.09.2021 



á

"

Žádost o poskytnut" informac"
dle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím v aktuálním znění

Žadatel:
Zastoupen:

V Praze dne 1. 9. 2021

věc: Žádost o poskytnuti informaci z rozhodnutí vydávaných Vašim úřadem v rámci územního a stavebního řIzeni
dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovánI a stavebním řádu (stavební zákon)

Dovoluji si Vás oslovit za na trhu v oblasti
odborných titulů zaměřených na stavbu a architekturu v rámci České a Slovenské republiky.

V rámci projektu určeného pro podporu výrobců stavebních materiálů, generálnIch dodavatelů staveb, stavebních firem
a řemeslníků v České republice bychom s Vámi rádi navázali spolupráci v poskytování informaci 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
informaci z rozhodnuti (resp. z dokumentů nahrazujÍcÍch rozhodnutí) vydaných Vašim úřadem za obdobíod 1. 1. 2021
do 31. 8. 2021 dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), a to:

- územní rozhodnuti o umÍstění stavby nebo zařizenI,
- územní rozhoď nutí o změně využiti území,
- územní rozhodnuti o změně vlivu užívánÍ stavby na území,
- územní sou hlas nahrazujicí územní rozhodnuti,
- veřejnoprávní smlouva o urrňstěni stavby, o změně využiti území a o změně vlivu uživánI stavby na území,
- rozhodnutí o společném územním a stavebním řIzení (společné povo|enj),
- územ ni sou hlas, společný územní sou hlas,
- jakýkoli jiný dokument nahrazujÍcÍ územní rozhodnuti,
- stavební povo|ení,
- stavební ohlášení,
- jakýkoliv dokument nahrazujÍcÍ stavební povoleni či stavební ohlášenI,

které se týkají veškerých pozemních staveb mimo staveb dopravní infrastruktury.

z výše uvedených rozhodnutí (resp, dokumentů nahrazujIcIch rozhodnuti) žádáme tyto informace:

- identifikaci žadatele (např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, 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 vydáni rozhodnuti či jiného dokumentu nebo datum uzavřeni veřejnoprávní smlouvy.

Pro účely žádosti je pro nás nejvhodnější zasláni jednoduchého přehledu nebo kopiivydaných rozhodnutÍobsahujjci
výše uvedené informace pomocí datové schránky na: nebo zasláním na email:

Předem Vám děkuji za spolupráci.

S přáním úspěšného dne



Typ Investor Název stavby Katastr

K Fyzická osoba bazén Týnec nad Sázavou

K Fyzická osoba rekonstrukce sýpky na rekreační chalupu Pecerady

K Fyzická osoba kůlna Týnec nad Sázavou

K Fyzická osoba kůlna Týnec nad Sázavou

K Fyzická osoba rodinný dům a garáž Podělusy

U1   1.2.1.1Fyzická osoba Oplocení Podělusy

U1   1.2.1.1a.s. výměna TS BN_4125 a kabelové vedení Týnec nad Sázavou

U1   1.2.1.1Obec intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou na 8000 EO Týnec nad Sázavou

U1   1.2.1.1a.s. zásobník práškového HDPE v areálu WPC-WOODPLASTIC a.s. BukovBukovany u Týnce nad Sázavou

U1   1.2.1.1a.s. Bukovany -kNN- parc. č. 2429/2, Bukovany u Týnce nad Sázavou

U1   1.2.1.1s.r.o. Všetice - nová TS, včetně přípojky VN Všetice

U1   1.2.1.1a.s. Pokládka telekomunikačního optického vedení Týnec nad Sázavou

U1   1.2.1.1Obec Vodovod a kanalizace Krusičany Bukovany u Týnce nad Sázavou

U1   1.2.1.1a.s. Chářovice - VN odbočka Chářovice - přeložka Chleby u Týnce nad Sázavou

U2   1.2.1.3Fyzická osoba zemědělská kolna Pecerady

U2   1.2.1.3Fyzická osoba Přístavba a stavební úpravy objektu občanské vybavenosti za Týnec nad Sázavou

U2   1.2.1.3Fyzická osoba 1. rodinný dům Krhanice

U2   1.2.1.3Fyzická osoba rodinný dům Krusičany

U2   1.2.1.3Fyzická osoba 1.přístavba a stavební úpravy rodinného domu Krhanice

U2   1.2.1.3Fyzická osoba stavba pro rekreaci Blaženice

U2   1.2.1.3a.s. Přístavba a stavební úpravy kiosku čerpací stanice Týnec nad Sázavou

U2   1.2.1.3Fyzická osoba 1. opěrná zeď Lešany nad Sázavou

U2   1.2.1.3Fyzická osoba nástavba a stavební úpravy rodinného domu Týnec nad Sázavou

U2   1.2.1.3Fyzická osoba Stavba pro rekreaci s jímkou Blaženice

U2   1.2.1.3Fyzická osoba parkovací stání Týnec nad Sázavou

U2   1.2.1.3Fyzická osoba Rodinný dům včetně kanalizační jímky, opěrná zeď, akumulační Vysoký Újezd

U2   1.2.1.3Fyzická osoba Přístavba, nástavba a stavební úpravy stavby pro rekreaci č. Krhanice

U2   1.2.1.3Fyzická osoba Stavební úpravy stavby kovárny a skladu Pecerady

U3   1.2.1.5Fyzická osoba změna využití území Teletín

U3   1.2.1.5Fyzická osoba rozhodnutí o dělení a scelování a změna využití Týnec nad Sázavou

U3   1.2.1.5Fyzická osoba Hlusička -Dunávice-změna využití 16/3 Dunávice

U3   1.2.1.5s.r.o. dělení a scelování -uvedení do současného právního stavu Netvořice

U6   1.2.1.8s.r.o. dělení a scelování -uvedení do současného právního stavu Netvořice

U6   1.2.1.8Obec narovnání majetkoprávních vztahů a uvedení stávající účelové Rabyně

U6   1.2.1.8s.p. Žádost o vydání rozhodnutí o dělení pozemků - k.ú. Krhanice Čakovice u Řehenic

U6   1.2.1.8Fyzická osoba důvodu odprodeje uživatelům Blaženice

U6   1.2.1.8Družstvo z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů Blaženice

U6   1.2.1.8Fyzická osoba dělení pozemku Týnec nad Sázavou

U6   1.2.1.8Fyzická osoba dělení a scelování pozemků Chleby u Týnce nad Sázavou

U6   1.2.1.8Fyzická osoba změna územního rozhodnutí o dělení pozemku Lešany nad Sázavou

U6   1.2.1.8Fyzická osoba dělení pozemku Dunávice

U7   1.2.1.9Fyzická osoba z důvodu sloučení do jednoho pozemku Rabyně

US1  1.2.4.1a.s. Dunávice- kNN Dunávice

US1  1.2.4.1Fyzická osoba kanalizační přípojka Týnec nad Sázavou

US1  1.2.4.1Fyzická osoba Kanalizační přípojka Netvořice

US1  1.2.4.1a.s. Výstavba úsekového odpínače Všetice

US1  1.2.4.1a.s. Zbořený Kostelec kNN parc. č. 4502/3 Týnec nad Sázavou

US1  1.2.4.1a.s. elektroměrný pilíř a napájení síťového rozvaděče Týnec nad Sázavou

US1  1.2.4.1a.s. Dunávice kNN- parc. č. 421/5 Dunávice

US1  1.2.4.1Fyzická osoba NTL plynová přípojka Pecerady

US1  1.2.4.1a.s. Krusičany - kNN - parc.č. 1223/1 Krusičany

US1  1.2.4.1a.s. Krhanice - kNN - parc. č. 277/2 Krhanice

US1  1.2.4.1a.s. Krhanice - kNN - parc. č. 26/3, 272/4-11 Krhanice

US1  1.2.4.1Fyzická osoba NTL plynovod pro č.p. 198 Krhanice

US1  1.2.4.1Fyzická osoba Stavba nové STL plynovodní přípojky pro č.p. 52 - Chářovice Chářovice

US1  1.2.4.1a.s. Krhanice - kNN - parc. č. 276/2, IV-12-6028567 Krhanice

US1  1.2.4.1Fyzická osoba 1.oplocení Břežany u Lešan

US1  1.2.4.1a.s. Netvořice, Hrubínova - kNN - parc. č. 661/1; IV-12-6028022 Netvořice

US1  1.2.4.1a.s. Rabyně-kNN parc. č. 224/121 Rabyně

US1  1.2.4.1Fyzická osoba STL plynovodní přípojka pro pozemek parc. č. 272/7 Krhanice



US1  1.2.4.1Fyzická osoba kanalizační a vodovodní přípojky 634/10, 634/14 Břežany u Lešan

US1  1.2.4.1Obec oplocení p.č. 144/2, 3, st. 56, k.ú. Krňany Krňany

US1  1.2.4.1Fyzická osoba NTL plynovod k č.p. 188, Krhanice Krhanice

US1  1.2.4.1Fyzická osoba oplocení Netvořice

US1  1.2.4.1Fyzická osoba vodovodní přípojky Krhanice

US1  1.2.4.1Fyzická osoba kanalizační přípojka Týnec nad Sázavou

US1  1.2.4.1Fyzická osoba SKLAD Blaženice

US1  1.2.4.1Fyzická osoba oplocení Dunávice

US1  1.2.4.1a.s. Brodce - kNN č.p. 34 Týnec nad Sázavou

US1  1.2.4.1Fyzická osoba domovní instalace plynu k č.p. 78 Krhanice

US1  1.2.4.1Fyzická osoba plynovodní přípojka Týnec nad Sázavou

US2  1.2.4.2Fyzická osoba přístavba rodinného domu Lešany nad Sázavou

US2  1.2.4.2Fyzická osoba Stavební úprava, přístavba a nástavba stavby pro rodinnou re Třebsín

US2  1.2.4.2Fyzická osoba 1. stavební úpravy, přístavba a nástavba rekreačního objekt Třebsín

US2  1.2.4.2Fyzická osoba rodinný dům Chářovice

US2  1.2.4.2Fyzická osoba Rodinný dům Krhanice

US2  1.2.4.2Fyzická osoba Společné oznámení záměru - Bauerová Krhanice

US2  1.2.4.2Fyzická osoba 1.novostavba rodinného domu Břežany u Lešan

US2  1.2.4.2Fyzická osoba 1.novostavba rodinného domu Krhanice

US2  1.2.4.2Fyzická osoba dvojgaráž se skladem Břežany u Lešan

US2  1.2.4.2Fyzická osoba 1. novostavba rodinného domu Bukovany u Týnce nad Sázavou

US2  1.2.4.2Fyzická osoba 1.stavební úprava, přístavba a nástavba Teletín

US2  1.2.4.2Fyzická osoba garáž a navazující dřevěný přístřešek Netvořice

US2  1.2.4.2Fyzická osoba rodinný dům, oplocení, jímka Dunávice

US2  1.2.4.2Fyzická osoba 1.novostavba rodinného domu Bukovany u Týnce nad Sázavou

US2  1.2.4.2Fyzická osoba Přístavba, nástavba a stavební úpravy stavby pro rekreaci Týnec nad Sázavou

US2  1.2.4.2Fyzická osoba 1. novostavba rodinného domu Bukovany u Týnce nad Sázavou

US2  1.2.4.2Fyzická osoba 1. novostavba rodinného domu včetně terasy s bazénem Lešany nad Sázavou

US2  1.2.4.2Fyzická osoba rodinný dům, jímka, oplocení a zpevněné plochy Vysoký Újezd

US2  1.2.4.2Fyzická osoba rodinný dům, vodovodní přípojka, jímka Krhanice

US2  1.2.4.2Fyzická osoba Garáž Podělusy

US2  1.2.4.2Fyzická osoba rodinný dům s žumpou Čakovice u Řehenic

US2  1.2.4.2Fyzická osoba rodinný dům včetně domovní vodovodní přípojky, domovní splaš Krhanice

OH1  1.3.1Fyzická osoba Stavební úpravy rodinného domu a garáže Blaženice

OH1  1.3.1Fyzická osoba oplocení Vysoký Újezd

OH1  1.3.1Fyzická osoba Kolna Vysoký Újezd

OH1  1.3.1Fyzická osoba Stavební úpravy podkroví rodinného domu Týnec nad Sázavou

OH2  1.3.2Fyzická osoba Garáž Netvořice

OH2  1.3.2Fyzická osoba domovní instalace plynu Pecerady

OH2  1.3.2Fyzická osoba Přístavba, nástavba a stavební úpravy rodinného domu Břežany u Lešan

OH2  1.3.2Fyzická osoba  stavební úpravy stavby pro rekreaci č.ev. 311 Třebsín

OH2  1.3.2Fyzická osoba rodinný dům Bukovany u Týnce nad Sázavou

OH2  1.3.2Fyzická osoba Stavba pro individuální rekreaci Rabyně

OH2  1.3.2Fyzická osoba 1. chata Týnec nad Sázavou

OH2  1.3.2Fyzická osoba Sklad a kanceláře Břežany u Lešan

OH2  1.3.2Fyzická osoba Stavební úpravy rodinného domu čp. 15 Pecerady

OH2  1.3.2Fyzická osoba stavba pro rodinnou rekreaci Dunávice

OH2  1.3.2Fyzická osoba Rodinný dům Břežany u Lešan

OH2  1.3.2Fyzická osoba Stavební úpravy,nástavba a přístavba stavby pro rekreaci Krhanice

OH2  1.3.2Fyzická osoba přístavba rodinného domu Tuchyně

OH2  1.3.2Fyzická osoba Rodinný dům Netvořice

OH2  1.3.2Fyzická osoba přístavba rodinného domu Podělusy

OH2  1.3.2Fyzická osoba rodinný dům Bukovany u Týnce nad Sázavou

OH2  1.3.2Fyzická osoba rekreační chata Tuchyně

OH2  1.3.2Fyzická osoba rekreační chata Tuchyně

OH2  1.3.2s.r.o. stavební úpravy čp.12 Maskovice

OH2  1.3.2Fyzická osoba nástavba a stavební úpravy stavebního objektu se záměrem pře Dunávice

OH2  1.3.2Fyzická osoba rodinný dům Netvořice

OH2  1.3.2Fyzická osoba Rodinný dům Rabyně

OH2  1.3.2Fyzická osoba Rodinný dům, domovní přípojky a zpevněné plochy Krhanice

OH2  1.3.2Fyzická osoba Novostavba garáže Chleby u Týnce nad Sázavou



OH2  1.3.2Fyzická osoba 1. Rekreační chata Blaženice

OH2  1.3.2Fyzická osoba nástavba, přístavba a stavební úpravy rekreačního domu Krusičany

S    1.4.1Fyzická osoba stavební úpravy obytné stavby čp. 7 Tuchyně

S    1.4.1Fyzická osoba stavební úpravy bytového domu čp. 206 a čp. 207 Netvořice

S    1.4.1s.r.o. Stavební úpravy haly č. 4 - 9 Všetice v areálu zemědělské vý Všetice

S    1.4.1s.r.o. Stavební úpravy budovy "Příběh s.r.o." Týnec nad Sázavou

S    1.4.1s.r.o. Stavební úpravy pro změnu v užívání provozní budovy na kance Všetice

SZD  1.4.5Fyzická osoba Garáž Čakovice u Řehenic

DP   1.4.6s.r.o. stavební úpravy přízemí a vestavba podkroví čerpací stanice Netvořice

DP   1.4.6Fyzická osoba opěrná zeď Týnec nad Sázavou

DP   1.4.6Fyzická osoba 1. oplocení Vysoký Újezd

DP   1.4.6Fyzická osoba Opláštěný altán Třebsín

DP   1.4.6Fyzická osoba 1. Stavební úpravy za účelem změny užívání hospodářského obj Břežany u Lešan

DP   1.4.6Fyzická osoba přístavba garáže a altánu Tuchyně

DP   1.4.6Fyzická osoba rodinný dům Netvořice

DP   1.4.6Fyzická osoba 1. přístavba dílny k rodinnému domu Krhanice

DP   1.4.6s.r.o. stavební úpravy a přístavba zemědělské stavby - stodoly a ch Všetice

DP   1.4.6Fyzická osoba 1. zahradní domek včetně přípojek Krhanice

DP   1.4.6Fyzická osoba stavební úpravy rodinného domu - obytné podkroví Čakovice u Řehenic

DP   1.4.6s.r.o. SO 01 nástrojárna č.p. 1 Týnec nad Sázavou

DP   1.4.6Fyzická osoba opěrná zeď Čakovice u Řehenic

DP   1.4.6Fyzická osoba Modrý domek - stavební úpravy za účelem změny užívání na uby Rabyně

DP   1.4.6Fyzická osoba Stavba pro rekreaci Blaženice

DP   1.4.6Fyzická osoba Přístavby a stavební úpravy skladu Týnec nad Sázavou

DP   1.4.6Fyzická osoba Garáž Týnec nad Sázavou

DP   1.4.6Fyzická osoba Stavební úpravy a přístavba RD Krusičany

DP   1.4.6Fyzická osoba Zahradní sklad Týnec nad Sázavou

DP   1.4.6Fyzická osoba Přístavba, nástavba a stavební úpravy stavby pro rekreaci Rabyně

DP   1.4.6Fyzická osoba sklad (domácí dílna) s přístřeškem Krhanice

DP   1.4.6Fyzická osoba 1. zahradní chata a jímka Krhanice

KS   1.5.1s.r.o. Nástavba a stavební úpravy haly zemědělského areálu Všetice Všetice

KS   1.5.1s.r.o. Stavební úpravy haly č. 1 - 3 Všetice v areálu zemědělské vý Všetice

KS   1.5.1Fyzická osoba rodinný dům

KS   1.5.1Obec SO 09 Doplnění VO v ulici U Janovického potoka Týnec nad Sázavou

KS   1.5.1Fyzická osoba Rodinný dům Týnec nad Sázavou

KS   1.5.1s.r.o. 4 zásobníky propanu a plynovod od zásobníků do objektu dílen Netvořice

KS   1.5.1a.s. Kabel NN pro pozemek parc. č. 52/1, Břežany u Lešan Břežany u Lešan

KS   1.5.1Fyzická osoba Rodinný dům včetně domovních přípojek a zimní zahrady. Rabyně

KS   1.5.1a.s. Netvořice kNN Netvořice

KS   1.5.1a.s. Elektro přípojka Lešany kNN Lešany nad Sázavou

KS   1.5.1Společenství vlastníků jednotek Instalace tepelného čerpadla Netvořice

KS   1.5.1a.s. Dunávice- kNN Dunávice

KS   1.5.1Společenství vlastníků jednotek zastřešení bytových domů Týnec nad Sázavou

KS   1.5.1a.s. Krhanice - kNN - parc. č. 277/2 Krhanice

PU   1.5.4Fyzická osoba stavební úpravy pekárny za účelem změny užívání na bistro Týnec nad Sázavou

ZP   1.5.5Společenství vlastníků jednotek Instalace tepelného čerpadla Netvořice

KZ   1.5.6Fyzická osoba stavba pro rekreaci na rodinný dům Netvořice

KZ   1.5.6Fyzická osoba změna užívání ze stavby pro rekreaci na rodinný dům Rabyně

PD   1.5.7.1Fyzická osoba rodinný dům včetně hospodářské části Krhanice

PD   1.5.7.1Fyzická osoba rodinný dům Krhanice

PD   1.5.7.1Fyzická osoba rodinný dům včetně hospodářské části Krhanice

PD   1.5.7.1Fyzická osoba rodinný dům Čakovice u Řehenic

OSO  1.6.1Fyzická osoba Dům č.p. 18 Týnec nad Sázavou

OSO  1.6.1Fyzická osoba stavba pro rekreaci Blaženice

NO2  1.6.3.2Fyzická osoba přístavba garáže a altánu Tuchyně

VJ   1.8.1Fyzická osoba žádost o prohlášení existence stavby Chářovice

VJ   1.8.1Fyzická osoba stavba pro rodinnou rekreaci Týnec nad Sázavou

VJ   1.8.1Fyzická osoba Rodinný dům Chářovice

VJ   1.8.1Fyzická osoba rodinný dům Týnec nad Sázavou

VJ   1.8.1Fyzická osoba scelování pozemků Čakovice u Řehenic

VJ   1.8.1Fyzická osoba rodinný dům Týnec nad Sázavou



VJ   1.8.1Fyzická osoba Rodinný dům Čakovice u Řehenic

VJ   1.8.1Fyzická osoba Žádost o územně plán. informaci

VJ   1.8.1Fyzická osoba rodinný dům Týnec nad Sázavou

VJ   1.8.1Obec  SO 14 Doplnění VO v Peceradech nad hřištěm Pecerady

VJ   1.8.1Úřad Dodatek o vymezení působnosti SÚ

VJ   1.8.1Fyzická osoba z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů Břežany u Lešan

VJ   1.8.1Fyzická osoba o vydání rozhodnutí o dělení a  scelování pozemků z důvodu o Blaženice

VJ   1.8.1Fyzická osoba cesta do Zeleného údolí-Žádost o vydání rozhodnutí o dělení Rabyně

VJ   1.8.1Fyzická osoba přístavba, nástavba a stavební úpravy stavby pro rekreaci Týnec nad Sázavou

VJ   1.8.1a.s. Oznámení záměru Netvořice

VJ   1.8.1Fyzická osoba dělení pozemku Vysoký Újezd

VJ   1.8.1s.r.o. za účelem výstavby rodinných domů a vybudování místní komuni Pecerady

VJ   1.8.1Fyzická osoba dělení a scelování pozemků Čakovice u Řehenic

VJ   1.8.1Úřad SPÚ sdělení k pozemkům Krusičany

VJ   1.8.1Fyzická osoba z důvodu mžnosti výstavby dvou rodinných domů Vysoký Újezd

VJ   1.8.1s.r.o. Chrast - Žádost o ÚPI Týnec nad Sázavou

VJ   1.8.1Fyzická osoba dělení pozemku Podělusy

VJ   1.8.1s.r.o. ČEZ Distribuce, a.s. - Tuchyně - trafo, kNN - pro čp. 7 IV-1 Tuchyně

VJ   1.8.1Fyzická osoba scelování pozemků Krhanice

VJ   1.8.1Fyzická osoba z důvodu sjednocení dvou pozemků v držení stejného vlastníka Chářovice

VJ   1.8.1Fyzická osoba majetkoprávního narovnání současného stavu Břežany u Lešan

VJ   1.8.1z.s. výměna fotbalových střídaček a povrchu - umělý trávník Týnec nad Sázavou

VJ   1.8.1Fyzická osoba Usnesení postoupení pro nepříslušnost Podělusy

VJ   1.8.1Právnická osoba Modernizace hájenky Tomkovka Lešany nad Sázavou

VJ   1.8.1Obec Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Benešovská Týnec nad Sázavou

VJ   1.8.1Obec dělení pozemků Týnec nad Sázavou

VJ   1.8.1s.r.o. dělení pozemků Týnec nad Sázavou

VJ   1.8.1Fyzická osoba plynovodní přípojka Týnec nad Sázavou

VJ   1.8.1Fyzická osoba scelování pozemků Netvořice

VJ   1.8.1Úřad Lustrace, k.ú. Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou

VJ   1.8.1Fyzická osoba dělení a sloučení pozemků včetně změny využití Rabyně

VJ   1.8.1Fyzická osoba 1. rodinný dům Týnec nad Sázavou

VJ   1.8.1Fyzická osoba rodinného domu, odpadní jímky, napojení el.rozvodů na zaříze Čakovice u Řehenic

VJ   1.8.1Fyzická osoba přístavba, nástavba a stavební úpravy rekreačního objektu Podělusy

VJ   1.8.1Fyzická osoba dělení a scelování pozemků Krhanice

VJ   1.8.1Fyzická osoba z důvodu sjednocení pozemků ve vlastnictví žadatelů Pecerady

VJ   1.8.1a.s. Dunávice kNN- parc. č. 421/5 Dunávice

VJ   1.8.1Fyzická osoba bar Neplecha Týnec nad Sázavou

VJ   1.8.1Fyzická osoba truhlárna Týnec nad Sázavou

VJ   1.8.1s.r.o. podnět k zahájení řízení o odstranění překážky a pokojný sta Krhanice

VJ   1.8.1Fyzická osoba z důvodu sjednocení pozemků kolem stavby Břežany u Lešan

VJ   1.8.1Fyzická osoba dělení a scelování pozemku Dunávice

VJ   1.8.1Fyzická osoba dělení a scelování z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů Blaženice

VJ   1.8.1Fyzická osoba dělení a scelování z důvodu darování Rabyně

VJ   1.8.1Obec rekonstrukce kabin na fotbalovém hřišti Netvořice

VK   1.8.3Fyzická osoba SKLAD Blaženice

VK   1.8.3Fyzická osoba garáž a navazující dřevěný přístřešek Netvořice

VK   1.8.3Fyzická osoba Přístavba stavby pro rekreaci Čakovice u Řehenic

VK   1.8.3Fyzická osoba Rodinný dům Dunávice

VK   1.8.3Fyzická osoba Venkovní krytý přístřešek a zahradní sklad Krhanice

VK   1.8.3Fyzická osoba parkovací stání a sklad zahradního nářadí Týnec nad Sázavou

VK   1.8.3Fyzická osoba přístavba terasy, zimní zahrady k rodinnému domu Netvořice

VK   1.8.3Fyzická osoba rodinný dům Všetice



seznam_vzoru
I1 0041 územně plánovací informace - územní rozhodnutí Navrhovateli
I2 0042 územně plánovací informace - územní souhlas Navrhovateli
I_ 0044 výzva - odstranění nedostatků podání Navrhovateli
I4 0046 předběžná informace - posouzení vlivů Navrhovateli
U_ 1365 usnesení - zastavení řízení, dokumentace nepřipojena Navrhovateli
U_ 1366 usnesení - zastavení řízení, dokumentace projektant Navrhovateli
U_ 0023 výzva - požadavky; usnesení - přerušení řízení Navrhovateli
U_ 0020 výzva - doplnění žádosti; usnesení - přerušení řízení Navrhovateli
U_ 1360 usnesení - zastavení řízení Navrhovateli
U_ 1362 usnesení - zastavení řízení, požadavky Navrhovateli
U_ 1361 usnesení - zastavení řízení, uzavřena veřejnoprávní smlouva Navrhovateli
U_ 0030 oznámení o zahájení řízení - jednání Všem
U_ 0034 oznámení o zahájení řízení - veřejné jednání Všem
U_ 0040 oznámení o zahájení řízení - stanoviska Všem
U_ 0058 oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska Všem
U6 0051 oznámení o zahájení řízení - dělení, jednání Všem
U7 0053 oznámení o zahájení řízení - scelování, jednání Všem
U_ 0057 oznámení o změně účastníků - jednání Všem
U1 1060 rozhodnutí - zamítnutí umístění stavby Všem
U1 0060 rozhodnutí o umístění stavby Všem
U3 0080 rozhodnutí o změně využití území Všem
U4 0130 rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby Všem
U6 0111 rozhodnutí o dělení pozemků Všem
U7 0112 rozhodnutí o scelování pozemků Všem
U8 0100 rozhodnutí o ochranném pásmu Všem
U8 0150 rozhodnutí - ochranné pásmo, ukončení platnosti rozhodnutí Všem
U_ 1140 rozhodnutí - zamítnutí prodloužení platnosti rozhodnutí Všem
U_ 0140 rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí Všem
U_ 0853 oznámení o upuštění od záměru Všem
U1P 1369 zaslání žádosti příslušnému úřadu (U+V) Navrhovateli
U1P 1370 usnesení - zastavení řízení, dokumentace nepřipojena (U+V) Navrhovateli
U1P 1371 usnesení - zastavení řízení, dokumentace projektant (U+V) Navrhovateli
U1P 1372 výzva - požadavky; usnesení - přerušení řízení (U+V) Navrhovateli
U1P 1373 výzva - doplnění žádosti; usnesení - přerušení řízení (U+V) Navrhovateli
U1P 1374 usnesení - zastavení řízení (U+V) Navrhovateli
U1P 1375 usnesení - zastavení řízení, požadavky (U+V) Navrhovateli
U1P 1376 usnesení - přerušení řízení, kompenzační opatření (U+V) Navrhovateli
U1P 0047 oznámení o zahájení řízení - jednání (U+V) Všem
U1P 0048 oznámení o zahájení řízení - veřejné jednání (U+V) Všem
U1P 1377 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+V) Všem
U1P 1378 oznámení o změně účastníků - jednání (U+V) Všem
U1P 1379 předání příslušnému úřadu (U+V) Navrhovateli
U1P 1363 přerušení řízení - předání výsledků (U+V) Navrhovateli
U1P 1380 oznámení - zveřejnění závazného stanoviska (U+V) Navrhovateli
U1P 1381 rozhodnutí - zamítnutí umístění stavby (U+V) Všem
U1P 1382 rozhodnutí o umístění stavby (U+V) Všem
U1P 1383 rozhodnutí - zamítnutí prodloužení platnosti rozhodnutí (U+V) Všem
U1P 1384 rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí (U+V) Všem
U1P 1385 oznámení o upuštění od záměru (U+V) Všem
U2 1367 usnesení - zastavení řízení, dokumentace nepřipojena (U+S) Navrhovateli
U2 1368 usnesení - zastavení řízení, dokumentace projektant (U+S) Navrhovateli
U2 0031 výzva - požadavky; usnesení - přerušení řízení (U+S) Navrhovateli
U2 0029 výzva - doplnění žádosti; usnesení - přerušení řízení (U+S) Navrhovateli
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seznam_vzoru
U2 1359 usnesení - zastavení řízení (U+S) Navrhovateli
U2 1364 usnesení - zastavení řízení, požadavky (U+S) Navrhovateli
U2 0033 usnesení - vyloučení a přerušení stavebního řízení (U+S) Navrhovateli
U2 0381 oznámení o zahájení řízení - jednání (U+S) Všem
U2 0382 oznámení o zahájení řízení - veřejné jednání (U+S) Všem
U2 0391 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S) Všem
U2 0056 oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska (U+S) Všem
U2 1386 oznámení o změně účastníků - jednání (U+S) Všem
U2 1061 rozhodnutí - zamítnutí společného povolení (U+S) Všem
U2 0431 rozhodnutí - společné povolení (U+S) Všem
U2 1141 rozhodnutí - zamítnutí prodloužení platnosti společného povolení (U+S) Všem
U2 0141 rozhodnutí - prodloužení platnosti společného povolení (U+S) Všem
U2 0852 oznámení o upuštění od záměru (U+S) Všem
U2P 1387 zaslání žádosti příslušnému úřadu (U+S+V) Navrhovateli
U2P 1388 usnesení - zastavení řízení, dokumentace nepřipojena (U+S+V) Navrhovateli
U2P 1389 usnesení - zastavení řízení, dokumentace projektant (U+S+V) Navrhovateli
U2P 1390 výzva - požadavky; usnesení - přerušení řízení (U+S+V) Navrhovateli
U2P 1391 výzva - doplnění žádosti; usnesení - přerušení řízení (U+S+V) Navrhovateli
U2P 1392 usnesení - zastavení řízení (U+S+V) Navrhovateli
U2P 1393 usnesení - zastavení řízení, požadavky (U+S+V) Navrhovateli
U2P 1394 usnesení - přerušení řízení, kompenzační opatření (U+S+V) Navrhovateli
U2P 0049 oznámení o zahájení řízení - jednání (U+S+V) Všem
U2P 0050 oznámení o zahájení řízení - veřejné jednání (U+S+V) Všem
U2P 1395 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S+V) Všem
U2P 1396 oznámení o změně účastníků - jednání (U+S+V) Všem
U2P 1397 předání příslušnému úřadu, přerušení řízení (U+S+V) Navrhovateli
U2P 1398 oznámení - zveřejnění závazného stanoviska (U+S+V) Navrhovateli
U2P 1399 rozhodnutí - zamítnutí společného povolení (U+S+V)Všem
U2P 1400 rozhodnutí - společné povolení (U+S+V) Všem
U2P 1401 rozhodnutí - zamítnutí prodloužení platnosti společného povolení (U+S+V) Všem
U2P 1402 rozhodnutí - prodloužení platnosti společného povolení (U+S+V) Všem
U2P 1403 oznámení o upuštění od záměru (U+S+V) Všem
UX1 0113 rozhodnutí - zrušení územního rozhodnutí na žádost - ochranné pásmo Všem
UX2 0114 rozhodnutí - zrušení územního rozhodnutí z podnětu - ochranné pásmo Všem
UV_ 0162 informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy Všem
UV_ 0163 veřejnoprávní smlouva - odmítnutí návrhu Všem
UV1 0164 veřejnoprávní smlouva - umístění stavby Všem
UV2 0167 veřejnoprávní smlouva - umístění a provedení stavby (U+S) Všem
UV3 0165 veřejnoprávní smlouva - změna využití území Všem
UV4 0166 veřejnoprávní smlouva - změna vlivu užívání stavby Všem
UV_ 0168 oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy Všem
UZ_ 0169 výzva - doplnění žádosti; usnesení - přerušení řízení Navrhovateli
UZ_ 0170 usnesení - zastavení řízení Navrhovateli
UZ_ 0171 usnesení - provedení územního řízení - podmínky Navrhovateli
UZ_ 0177 usnesení - provedení územního řízení - informace Navrhovateli
UZ1 0172 informace o návrhu výroku - umístění stavby Všem
UZ3 0173 informace o návrhu výroku - změna využití území Všem
UZ4 0174 informace o návrhu výroku - změna vlivu užívání stavby Všem
UZ6 0175 informace o návrhu výroku - dělení pozemků Všem
UZ7 0176 informace o návrhu výroku - scelování pozemků Všem
UZ1 0201 rozhodnutí - umístění stavby Všem
UZ3 0202 rozhodnutí - změna využití území Všem
UZ4 0203 rozhodnutí - změna vlivu užívání stavby Všem

Stránka 2



seznam_vzoru
UZ6 0204 rozhodnutí - dělení pozemků Všem
UZ7 0205 rozhodnutí - scelování pozemků Všem
US_ 0217 usnesení - odložení oznámení => nařízení odstranění Navrhovateli
US_ 0218 výzva - doplnění žádosti Navrhovateli
US2 0228 výzva - doplnění žádosti (U+S) Navrhovateli
US_ 0219 usnesení - odložení oznámení Navrhovateli
US_ 0220 usnesení - projednání v územním řízení, výzva Navrhovateli
US2 0225 usnesení - projednání v územním řízení, výzva (U+S) Navrhovateli
US1 0221 souhlas - umístění stavby Všem
US2 0226 Souhlas - společný souhlas (U+S)-upraveno Všem
US3 0223 souhlas - změna využití území Všem
US4 0224 souhlas - změna vlivu užívání stavby Všem
US5 0227 souhlas - změna stavby Všem
US_ 1003 souhlas - doložka účinnosti Navrhovateli
OH_ 0215 usnesení - odložení oznámení => nařízení odstranění Navrhovateli
OH_ 0216 výzva - doplnění žádosti Navrhovateli
OH_ 0259 usnesení - provedení stavebního řízení, výzva Navrhovateli
OH_ 0222 usnesení - odložení, nepostačí ohlášení Navrhovateli
OH_ 0258 souhlas s provedením ohlášené stavby Všem
OH_ 1004 souhlas - doložka účinnosti Navrhovateli
S 0380 oznámení o zahájení řízení - jednání Všem
S 0396 oznámení o zahájení řízení - změna stavby, jednání Všem
S 0390 oznámení o zahájení řízení - stanoviska Všem
S 0397 oznámení o zahájení řízení - změna stavby, stanoviska Všem
S 0395 oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska Všem
S 5000 protokol - ústní jednání Všem
S 0354 výzva - doplnění žádosti; usnesení - přerušení řízení Navrhovateli
S 0360 usnesení - zastavení řízení, nesplnění výzvy Všem
S 0358 usnesení - zastavení řízení, zpětvzetí Všem
S_ 0361 usnesení - zastavení řízení, uzavřena veřejnoprávní smlouva Všem
S 0370 usnesení - zastavení řízení, neoprávněné zpracování dokumentace Navrhovateli
S 0368 usnesení - odložení žádosti Navrhovateli
S 1420 rozhodnutí - zamítnutí stavby Všem
S 1480 rozhodnutí - zamítnutí prodloužení platnosti rozhodnutí Všem
S 1500 rozhodnutí - zamítnutí změny stavby před jejím dokončením Všem
S 0420 rozhodnutí - stavební povolení Všem
S 0490 štítek Stavba povolena Navrhovateli
S 0480 rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí Všem
S 0500 rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením Všem
DP 9380 oznámení o zahájení řízení - jednání Všem
DP 9354 výzva - doplnění žádosti; usnesení - přerušení řízení Navrhovateli
DP 9357 usnesení - zastavení řízení, nesplnění výzvy Všem
DP 9358 usnesení - zastavení řízení, zpětvzetí Všem
DP 9370 usnesení - zastavení řízení, neoprávněné zpracování dokumentace Navrhovateli
DP 0770 rozhodnutí - dodatečné povolení stavby Všem
DP 0771 rozhodnutí - dodatečné povolení stavby, dokončená Všem
SV 0311 veřejnoprávní smlouva - odmítnutí návrhu Navrhovateli
SV 0310 veřejnoprávní smlouva - provedení stavby Navrhovateli
SC 0320 sdělení - informace o osobách ("účastnících" podle § 109/g SZ)Navrhovateli
SC 0323 oznámení stavebního záměru Všem
SC 0324 oznámení podání námitek, uplatnění výhrady stavebníkovi Navrhovateli
SC 0326 předložení věci "odvolacímu" správnímu orgánu C
SZD 0331 záznam do spisu - rozhodnutí o změně stavby při kontrolní prohlídce Všem
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KS 0572 výzva - závěrečná kontrolní prohlídka Všem
KS 0573 kolaudační souhlas (stavební povolení) Všem
KS 0576 kolaudační souhlas (veřejnoprávní smlouva) Všem
KS 0577 kolaudační souhlas (certifikát) Všem
KS 0578 kolaudační souhlas (certifikát), bez kontrolní prohlídky Všem
KS 0574 usnesení - provedení kolaudačního řízení, žádost neúplná Všem
KS 0605 usnesení - provedení kolaudačního řízení, nesplněny podmínky Navrhovateli
KS 0684 výzva - přidělení čísla budově - upraveno Všem
K 0603 usnesení - přerušení řízení => nařízení odstranění Navrhovateli
K 0606 výzva - doplnění žádosti; usnesení - přerušení řízení Navrhovateli
K 0604 usnesení - zastavení řízení, nesplnění výzvy Navrhovateli
K 0602 výzva - zjednání nápravy; usnesení - přerušení řízení Navrhovateli
K 0611 rozhodnutí - zamítnutí žádosti Všem
K 0610 kolaudační rozhodnutí Všem
KB 0568 výzva - závěrečná kontrolní prohlídka Všem
KB 0683 výzva - přidělení čísla budově Všem
KB 0685 doklad - přidělení čísla budově Všem
PU 9382 oznámení o zahájení řízení - jednání Všem
PU 9392 oznámení o zahájení řízení - stanoviska Všem
PU 9353 výzva - doplnění žádosti; usnesení - přerušení řízení Všem
PU 0630 rozhodnutí - povolení předčasného užívání Všem
PU 0631 rozhodnutí - zamítnutí předčasného užívání Všem
ZP 0650 rozhodnutí - zkušební provoz, žádost Všem
ZP 0651 rozhodnutí - zkušební provoz, nařízení Všem
ZP 0652 rozhodnutí - prodloužení doby trvání Všem
KZ 0581 souhlas se změnou užívání Všem
KZR 0587 usnesení - projednání změny v užívání v řízení, výzva Navrhovateli
KZR 0586 oznámení o zahájení řízení - jednání Všem
KZR 0584 rozhodnutí - změna užívání Všem
PD 0850 rozhodnutí - nařízení pořízení úplné dokumentace Navrhovateli
PD 0851 rozhodnutí - uložení pořízení zjednodušené dokumentace (pasport stavby) Navrhovateli
PD 0848 ověření pořízené úplné dokumentace Navrhovateli
PD 0849 ověření pořízené zjednodušené dokumentace (pasportu stavby) Navrhovateli
OSO 9371 sdělení - odstranění stavby nevyžaduje ohlášení Navrhovateli
OSO 9372 sdělení - odstranění stavby nevyžaduje ohlášení (TU) Navrhovateli
OSO 9376 usnesení - projednání záměru v řízení, výzva Navrhovateli
OSO 9375 souhlas s odstraněním stavby Navrhovateli
OS 9381 oznámení o zahájení řízení - jednání Všem
OS 9391 oznámení o zahájení řízení - stanoviska Všem
OS 9359 výzva - doplnění žádosti; usnesení - přerušení řízení Navrhovateli
OS 9360 usnesení - zastavení řízení, zpětvzetí Všem
OS 1750 rozhodnutí - zamítnutí Všem
OS 0750 rozhodnutí - povolení odstranění stavby Všem
NO2 7387 oznámení o zahájení řízení - jednání (b) Všem
NO2 7397 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (b) Všem
NO4 7388 oznámení o zahájení řízení - jednání (f) Všem
NO4 7398 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (f) Všem
NO_ 7382 oznámení o zahájení řízení - jednání Všem
NO_ 7392 oznámení o zahájení řízení - stanoviska Všem
NO2 0747 usnesení - přerušení řízení Všem
NO4 0757 usnesení - přerušení řízení Všem
NO2 0765 usnesení - zastavení řízení (pokud nepoznamená do spisu)-Upraveno Všem
NO4 0767 usnesení - zastavení řízení (pokud nepoznamená do spisu) Všem
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NO1 0739 rozhodnutí - nařízení odstranění stavby (a) Všem
NO2 0740 rozhodnutí - nařízení odstranění stavby (b) Všem
NO3 0741 rozhodnutí - nařízení odstranění stavby (c) Všem
NO7 0746 rozhodnutí - nařízení odstranění stavby (d) Všem
NO8 0748 rozhodnutí - nařízení odstranění stavby (e) Všem
NO4 0742 rozhodnutí - nařízení odstranění stavby (f)Všem
NO9 0749 rozhodnutí - nařízení odstranění stavby (g) Všem
NO5 0743 rozhodnutí - nařízení odstranění stavby (§ 129/8) Všem
NO6 0744 rozhodnutí - nařízení odstranění stavby (§ 130/2) Všem
SD 0815 výzva - kontrolní prohlídka, stavebník Všem
SD 0816 výzva - kontrolní prohlídka, vlastník Všem
NZV 0821 výzva - zjednání nápravy závady Navrhovateli
NZV 0822 rozhodnutí - nařízení nápravy závady Všem
BZP 0820 výzva - bezodkladné zastavení prací Navrhovateli
BZP 0840 rozhodnutí - bezodkladné zastavení prací Všem
BP 7384 oznámení o zahájení řízení - kontrolní prohlídka Všem
BP 0780 rozhodnutí - nařízení zabezpečovacích prací Všem
BP 0800 rozhodnutí - nařízení zabezpečovacích prací, stavební podnikatel Všem
NNO 0781 rozhodnutí - nařízení neodkladného odstranění stavby Všem
NNO 0801 rozhodnutí - nařízení neodkladného odstranění stavby, stavební podnikatel Všem
NU 7383 oznámení o zahájení řízení - kontrolní prohlídka Všem
NU 0710 rozhodnutí - nezbytné úpravy, opatření projektové dokumentace Všem
NU 0700 rozhodnutí - nařízení nezbytných úprav, stavba Všem
NU 0701 rozhodnutí - nařízení nezbytných úprav, stavební pozemek Všem
US 7380 oznámení o zahájení řízení - jednání Všem
US 7390 oznámení o zahájení řízení - stanoviska Všem
US 0690 rozhodnutí - nařízení udržovacích prací Všem
US 0691 rozhodnutí - nařízení udržovacích prací, plán prací Všem
VS 7385 oznámení o zahájení řízení - kontrolní prohlídka Všem
VS 0810 rozhodnutí - vyklizení stavby Všem
OP 7386 oznámení o zahájení řízení - uložení opatření na sousedním pozemku nebo stavbě Všem
OP 0811 rozhodnutí - uložení opatření na sousedním pozemku nebo stavbě Všem
VJ 0039 dopis Navrhovateli
VJ 0045 vnitřní sdělení Navrhovateli
VJ 0025 souhlas pro speciální stavební úřad (vydává se U/US) Navrhovateli
VJ 0026 vyjádření pro speciální stavební úřad (nevydává se U/US) Navrhovateli
VJ 0037 sdělení - dělení pozemků Všem
VJ 0038 sdělení - scelování pozemků Všem
SN 0891 závazné stanovisko, soubor - kladné Navrhovateli
SN 0892 závazné stanovisko, soubor - záporné Navrhovateli
VK 6381 oznámení o zahájení řízení - jednání, územní Všem
VK 6380 oznámení o zahájení řízení - jednání, stavební Všem
VK 6391 oznámení o zahájení řízení - stanoviska, územní Všem
VK 6390 oznámení o zahájení řízení - stanoviska, stavební Všem
VK 6351 výzva - doplnění žádosti; usnesení - přerušení řízení, územní Navrhovateli
VK 6350 výzva - doplnění žádosti; usnesení - přerušení řízení, stavební Navrhovateli
VK 6361 usnesení - zastavení řízení, zpětvzetí, územní Všem
VK 6360 usnesení - zastavení řízení, zpětvzetí, stavební Všem
VK 6221 rozhodnutí - zamítnutí výjimky, územní Všem
VK 6220 rozhodnutí - zamítnutí výjimky, stavební Všem
VK 6421 rozhodnutí - povolení výjimky, územní Všem
VK 6420 rozhodnutí - povolení výjimky, stavební Všem
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