Městský úřad Přelouč
Odbor stavební
Já_______________________, tímto žádám o sdělení informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Tímto žádám o zaslání nejnovějšího kolaudačního souhlasu, popřípadě kolaudačního rozhodnutí, jímž je umožněno
užívání stavby č.p. 1496, jenž je součástí pozemku parcelní č. st. 44. zapsaného na LV č. 12401 v obci Přelouč,
katastrální území Přelouč.
Též žádám o zaslání případných souhlasů či povolení se změnou užívání stavby, povolení zkušebního provozu nebo
povolení k předčasnému užívání stavby.
Žádané dokumenty mi prosím zašlete prostřednictvím datové zprávy.
Děkuji a jsem s pozdravem.
__________________________
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Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Městský úřad Přelouč, odbor stavební, jako povinný subjekt podle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích")/ poskytuje žadateli ve
smyslu ust. § 4, § 4a způsobem uvedeným v § 14 zákona o informacích požadovaný údaj - v celém rozsahu
žádosti.
Žadatel - dle ust. § 14 zákona o informacích
Jméno, příjmení
Datum narození
Bydliště
Žádost byla přijata dne 21.2.2019, podáním do datové schránky
Požadovaně údaje (opis ze žádosti)
Žádám o zaslání nejnovějšího kolaudačního souhlasu, případně kolaudačního rozhodnutí, jímž je umožněno
užívání stavby č.p. 1496, jenž je součástí pozemku parcelní č. st. 44. zapsaného na LV č. 12401 v obci Přelouč,
katastrální území Přelouč.
Též žádám o zaslání případných souhlasů či povolení se změnou užívání stavby, povolení zkušebního provozu
nebo povolení předčasného užívání stavby.
Poskytnutí požadovaných informací
Povinný subjekt podané žádosti vyhovuje a poskytuje požadované údaje dle ust. § 4a odst. 2 písm. b) zákona o
informacích v plném rozsahu - způsobem vyhotovení kopií požadovaných dokumentů.
Poskytnuté dokumenty:
1) Kolaudační rozhodnutí vydané pod č.j. Výst. 91/19/91 dne 10.6.1991, počet stran -1
2) Rozhodnutí - povolení prozatímního užívání, č.j. T 393/98 z 25.1.1999, 2 str.
3) Rozhodnutí - povolení změny v užívání stavby, č.j. ST 393/99/Zd z 16.3.2000, 2 str.
4) Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, sp. zn. ST/20901/2015/Ch z 21.12.2015, 2 str.

5) Kolaudační souhlas s užíváním stavby, sp. zn. ST/21517/2017/Ch z 24.1.2018, 2 str.

V poskytnutých dokumentech jsou osobní údaje odstraněny v souladu s ust. § 10 zákona o informacích. Úhrada
za poskytnutí informací se nestanoví.
Požadované údaje jsou zaslány elektronicky, do datové schránky.
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