ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ VAVROCH A PARTNEŘI náměstí Přemysla Otakara II.
123/36, 370 01 České Budějovice 1 tel.: 386 357 457, 386 350 500, 386 352 290, 386 356 662, fax: 386
356 661 e-mail: akvavroch@akvavroch.cz, www.akvavroch.cz JUDr. Vavroch, JUDr. Dusil, Mgr. Ing. Krajčo,
Mgr. Tomek Mgr. Vít, JUDr. Nosek - trvale spolupracující advokáti JUDr. Ladislav Dusil, advokát, IČ
66209919, ev.č. ČAK 01738, ID datové schránky: vaihrg6
__________________________________________________________________________________________

Vyřizuje: JUDr. Dusil/J Městský úřad Kaplice
Naše značka: 18623-D Odbor stavební úřad
Náměstí 70
V Českých Budějovicích 382 41 Kaplice
dne 4.10.2019 e l e k t r o n i c k y
Žadatelka: xxxx, nar. xxxx,
bytem xxxx, xxxxxx
zastoupena JUDr. Ladislavem Dusilem
advokátem v Českých Budějovicích
Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Plná moc
____________________________________________________________________________
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších změn
a doplňků Vás žádám o zpřístupnění informace, případně o poskytnutí kopií dokumentů, které se
vztahují k tomu, kdy bylo vydáno stavební povolení a kdy byla na Stavební úřad Kaplice podána
žádost o vydání tohoto stavebního povolení u následujících budov:
- čp. 4,
- čp. 7,
- čp. 12,
- čp. 13,
- čp. 35,
- čp. 36
vše v Pohoří na Šumavě.
Žadatelka žádá o poskytnutí informací v elektronické formě zasláním do datové schránky
právního zástupce žadatelky, když povaha informace takový postup umožňuje.
Pokud by stavební úřad zasílal příslušné žádosti a příslušná stavební povolení, žádám, aby byly
zaslány rovněž do datové schránky mého právního zástupce, když povaha dokumentů tento
postup umožňuje.
V případě, že nebude vyhověno žádosti o zaslání dokumentů v elektronické formě či se tak
nestane v listinné podobě z objektivních důvodů, je právní zástupce žadatelky připraven si kopie
požadovaných dokumentů vyzvednout osobně na adrese Stavebního úřadu v Kaplici. Termín pro
vyzvednutí je možné sdělit právnímu zástupci žadatelky do datové schránky.

xxxxxx

V Kaplici 18.10.2019
Vyřizuje: Ing. Ivana Chromá

Advokátní kancelář Vavroch a partneři
JUDr. Ladislav Dusil

Čj: MěÚK/28603/2019
Spisová značka: SZ-MěÚK/28603/2019/02

Poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane doktore,
Městskému úřadu Kaplice byla dne 04.10.2019 doručena Vaše žádost o poskytnutí informace
dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žádáte zpřístupnění
informace o tom, kdy byla vydána stavební povolení a kdy byly na Stavební úřad Kaplice
podány žádosti o vydání těchto stavebních povolení u následujících budov- čp. 4, 7, 12, 13,
35 a 36 v Pohoří na Šumavě.

Městský úřad Kaplice, odbor stavební úřad, Vám na základě Vaší žádosti ze dne 04.10.2019
sděluje následující:
Datum podání žádosti
čp. 4 –
11.01.2006
čp. 7 –
08.09.2003
čp. 12 –
19.01.2005
čp. 13 –
12.09.1994
čp. 35 –
09.02.2004
čp. 36 –
16.04.2008

Datum vystavení stavebního povolení
27.04.2006
19.03.2004
04.04.2005
14.12.1994
19.03.2004
14.05.2008

Rozhodnutí jsou k nahlédnutí na Městském úřadu Kaplice, odbor stavební úřad, kdykoliv.

S pozdravem
Ing. Lukáš Bodnár
tajemník městského úřadu Kaplice

