
Městský úřad Jindřichův Hradec   

odbor kanceláře starosty, oddělení právní 

Klášterská 135     tel.: 384 351 111 
377 01 Jindřichův Hradec II  fax:  384 361 503 
e-mail: meu@jh.cz  v Jindřichově Hradci    dne 18. 1. 2021                   
vyřizuje: Mgr. Roman Soukup tel.: 384 351 218 č.j. OKS/1415/21/SR 

 

 
Věc: Poskytnutí informací podle §14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,                      
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ‘‘). 
 
Městský úřad Jindřichův Hradec, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení §2 odstavec (1) InfZ 
dne 8. 1. 2021 obdržel prostřednictvím datové schránky Vaši žádost o poskytnutí informací – 
poskytnutí přehledu vydaných způsobů rozhodnutí Městského úřadu v Jindřichově Hradci 
v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v období od 1. 10. 2020 až do 31. 12. 2020 a to konkrétně: 
 

- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 
- územní rozhodnutí o změně využití území 
- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území 
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí 
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání 

stavby na území 
- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení) 
- územní souhlas, společný územní souhlas 
- jakýkoliv jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí 
- stavební povolení 
- stavební ohlášení 
- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení 

 
které se týkají pozemních staveb pro právnické osoby. 
 
Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto 
informace: 
 

- identifikaci žadatele (jméno právnické osoby, např. Istav media, s.r.o. nebo alespoň IČO 
právnické osoby) 

- identifikaci stavby (např. informace o druhu a účelu stavby, co stavba obsahuje nebo 
krátký popis stavby) 

- lokalizace stavby (např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici) 
- druh rozhodnutí 
- datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní 

smlouvy 
 
Ke shora uvedené žádosti o poskytnutí informací Vám podáváme následující odpověď: 
 
Povinný subjekt byl ze svého interního softwaru schopen vygenerovat seznam, který je přílohou 
tohoto přípisu, a ve kterém jsou Vámi požadovaná rozhodnutí (resp. dokumenty tato rozhodnutí 
nahrazující) s požadovanými údaji. Pro úplnost povinný subjekt uvádí, že způsoby rozhodnutí 



které nejsou uvedeny v příloze tohoto přípisu, nebyly užity ve Vámi požadovaném časovém 
rozmezí. 
 
Tímto Vám poskytujeme požadované informace. 
 
S pozdravem a přáním hezkého dne 
 
 

JUDr. Jana Říhová 
vedoucí odboru kanceláře starosty 

Městského úřadu Jindřichův Hradec 
 


