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Zveřejnění poskytnutí informace podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

Dne 01. 09. 2021 byl povinný subjekt Městský úřad Bakov nad Jizerou požádán o poskytnutí
informace podle zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o informace a to:

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádá Business Media
One, s.r.o., o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí)
vydaných stavebním úřadem za období od 1.1.2021 do 31.8.2021 dle zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování  a stavebním řádu (stavební zákon), a to:

- 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,

- jakýkoli dokument nahrazující územní rozhodnutí

- stavební povolení 

- stavební ohlášení 

- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení,

 které se týkají veškerých pozemních staveb mimo staveb dopravní infrastruktury.

Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme tato informace:

- identifikaci žadatele (např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, obec, kraj),

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

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

- druh rozhodnutí,

- datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.
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Poviný subjekt - Městský úřad Bakov nad Jizerou  požadované informace poskytl dne 08. 09. 2021. V
souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. je povinný subjekt povinen do 15 dnů od poskytnutí
informací tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Odpověď povinného subjektu:

 - územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno v dotazovaném období 6,

- územní rozhodnutí o změně využití území nebylo vydáno v dotazovaném období žádné,

- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území, nebylo vydáno v dotazovaném období
žádné,

- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí nebyl vydán v dotazovaném období žádný,

- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na
území nebyla vydána v dotazovaném období žádná

- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení) nebylo vydáno v
dotazovaném období žádné

- společný územní souhlas - stavební zákon tento výraz nezná

- územní souhlas, společné oznámení záměru bylo vydáno v dotazovaném období  17 x 

-  stavební povolení bylo vydáno ve sledovaném období 14

- stavební ohlášení proběhlo ve sledovaném období 8

 identifikaci žadatele (např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, obec, kraj), ČEZ
a.s.  5x, Gas Net s.r.o. 1x, Bitoinvestor 1x, stavebník fyzické osoby 26x, Město Bakov nad Jizerou 3x,
Obec Bítouchov 2x, Rezidence u Koupaliště 1x,   

- identifikace stavby (např. informace o druhu a účelu stavby, co stavba obsahuje nebo krátký popis
stavy), kabelové vedení, kanalizační přípojky, vodovodní přípojky, oplocení, zateplení objektu,
zajištění a konzervace hradební zdi, vjezd do VČAS, přístup, lávka a sklad, přístřešek na zahradní
techniku, nové rodinné domy, bytové domy, přístavba krytého stání, doplňkové stavby, stavební
úpravy a přístavby, přístavba autoservisu, přístavba garáže 

- lokalizace stavby (např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici), správní obvod
stavebního úřadu
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S ohledem na ochranu osobních údajů v souladu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů, GDPR) nejsou při zveřejnění uváděny osobní údaje.

Uveřejněno dne 08. 09. 2021


