
Žádost o informaci 
 
 
Vážení, 

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon“), Vás tímto zdvořile žádám o sdělení, zda  (i) je ve vztahu 
k pozemkům p. č. 1806/18 a 1806/51 v k. ú. Dolní Dvořiště v současné době vedeno, nebo 
v době šesti měsíců před podáním této žádosti bylo ukončeno, jakékoliv řízení; případně zda 
(ii) je ve vztahu k výše uvedeným pozemkům realizována jiná forma správní činnosti jakou je 
například vydání stanoviska či souhlasu; to vše dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu. V případě, že jsou taková řízení či jiné obdobné správní činnosti 
vedeny, Vás žádám o sdělení spisové značky či jiné identifikace tohoto řízení.  

Pokud budou v souvislosti s touto žádostí účtovány náklady, žádám Vás tímto o sdělení 
předpokládané výše nákladů dle ustanovení § 17 odst. 3 Zákona. 

 

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

 

Město Kaplice jako povinný subjekt dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, obdrželo dne 17.01.2022 Vaši žádost o poskytnutí informací dle tohoto 
zákona, ve které žádáte o sdělení, zda (i) je ve vztahu k pozemkům p. č. 1806/18 a 1806/51 
v k. ú. Dolní Dvořiště v současné době vedeno, nebo v době šesti měsíců před podáním této 
žádosti bylo ukončeno, jakékoliv řízení; případně zda (ii) je ve vztahu k výše uvedeným 
pozemkům realizována jiná forma správní činnosti jakou je například vydání stanoviska či 
souhlasu; to vše dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 
V případě vedení takových řízení či jiných obdobných správních činností, žádáte o sdělení 
spisové značky či jiné identifikace tohoto řízení. 

 

Na základě Vaší žádosti Vám odbor stavební úřad a odbor životního prostředí, územního 
plánování a památkové péče sdělují: 

Ve vztahu k pozemkům parc. č. 1806/18 a 1806/51 v katastrálním území Dolní Dvořiště se v 
současné době ani v době šesti měsíců před podáním žádosti nevede ani nevedlo žádné řízení, 
ani jiná forma správní činnosti. 
 


