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Telefon: +420 416 916 206   
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Litoměřice 12.03.2020 

Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Vážený pane inženýre, 

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

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), doručené na Městský 

úřad Litoměřice dne 03.03.2020, Vám sdělujeme: 

 

Požadované informace: 

Žádáme Vás o poskytnutí informací vyplývajících z rozhodnutí, která vycházejí z řízení dle 

zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to: 

- stavební povolení 

- územní rozhodnutí 

- spojená územní rozhodnutí a stavební povolení 

- veřejnoprávní smlouvy 

- případně jakékoliv rozhodnutí, které nahrazuje standardní územní rozhodnutí nebo 

stavební povolení 

vydaná Vaším správním orgánem za období od 01.01.2020 až 29.02.2020, týkající se 

pozemních staveb (např. stavby domů, budov a hal). 

Z výše uvedených rozhodnutí žádáme o informace obsahující: 

- 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) 

- lokalitu stavby (např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici) 

- datum vydání rozhodnutí, které vychází z řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

 

Poskytnuté informace: 

Stavební povolení: 

Vestavba bytu do byt. domu, FO, k. ú. Litoměřice, č. p. 780, vydáno dne 23.1.2020 

Stavební úpravy byt. domu, společenství vlastníků domu, k. ú. Litoměřice, č. p. 2013, vydáno 

dne 17.1.2020 
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Územní rozhodnutí: 

2 rodinné domy, s.r.o., k. ú. Tlučeň, p. č. 1120, 1137, 1141/1, 1294/1, 1299, 64, vydáno dne 

10.2.2020 

Čistírna odpadních vod, a.s., k. ú. Bohušovice nad Ohří, p. č. 309, 312/2, 312/3, 696, vydáno 

dne 3.1.2020 

 

Společné povolení: 

Vrty pro tepelné čerpadlo, FO, k. ú. Staňkovice, p. č. 166/3, 166/9, vydáno dne 25.2.2020 

RD, FO, k. ú. Pokratice, p. č. 1361/89, vydáno dne 8.1.2020 

RD, FO, k. ú. Litoměřice, p. č. 2355/155, 2355/42, 2355/129, 2355/14, vydáno dne 27.1.2020 

RD, FO, k. ú. Pohořany, p. č. 5/9, č. p. 160, vydáno dne 11.2.2020 

 

Dodatečné povolení stavby: 

RD, FO, k. ú. Píšťany, p. č. 98/13, vydáno dne 21.2.2020 

RD, s.r.o., k. ú. Dolánky nad Ohří, p. č. 10/1, 877/2, vydáno dne 13.1.2020 

RD, FO, k. ú. Tlučeň, p. č. 753/12, vydáno dne 19.2.2020 

Garáž, FO, k. ú. Litoměřice, p. č. 3604/3, 3604/4, vydáno dne 10.1.2020 

Přístavba chaty, FO, k. ú. Litoměřice, p. č. 4536/1, 4536/2, vydáno dne 3.1.2020 

Prezentační hala, FOP, k. ú. Litoměřice, p. č. 4874/1, 4874/5, 4874/6, vydáno dne 16.1.2020 

 

S pozdravem 

Bc. Martina Skoková 

vedoucí odboru KSaT 

MěÚ Litoměřice 
 

 


