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Litoměřice 2.6.2017 

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ze dne 24.5.2017 

Vážená paní , 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím (dále jen „zákon“), doručené na Městský úřad Litoměřice dne 

24.5.2017 elektronickou cestou, Vám sdělujeme následující:  

Požadované informace: 

Žádám dle zákona č. 106/1999 Sb. o zaslání informací ohledně kolaudačního řízení objektu 

Bation č. 5 na parcele č. 531 v k. ú. Terezín: 

- Zda je objekt již celý zkolaudován.   

- Případně zda je ještě celá stavba, nebo její část, v realizaci bez kolaudace či jiného 

potřebného dokumentu.  

- Jaké je k dnešnímu dni určeno jeho využití. 

- Zda na SÚ Litoměřice probíhají řízení týkající se tohoto objektu. 

- Zároveň s informacemi žádám o zaslání kopie kolaudačního rozhodnutí (případně 

jiného dokumentu, kde je uveden způsob využití a datum povolení užívání). 

Poskytnuté informace: 

Na stavbu „Bastion č. 5“ na pozemku p.č. 531 v k.ú. Terezín vydal stavební úřad souhlas 

s ohlášeným stavebním záměrem podle § 104 odst. 1) písm. j) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební 

zákon). Užívání takto povolené stavby nevyžaduje žádné opatření stavebního úřadu podle § 119 

odst. 1) stavebního zákona. Součástí podání oznámení byla dokumentace stavby s jejím využitím 

jako vnitřní pevnost, tzn. původní historické využití. 

- původní kolaudační rozhodnutí stavební úřad nemá k dispozici, povolené udržovací práce 

kolaudační souhlas ani oznámení o užívání nevyžadují 

- není 

- původní historické 

- neprobíhají 
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- stavební úřad nemá k dispozici 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

                                                                                     Bc. Martina Skoková 
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