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

Dne 05. 04. 2022 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:

Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných
Vaším úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Dovoluji si Vás opětovně oslovit za společnost Istav Media, s.r.o., která patří od roku 1995 mezi
největší tuzemské poskytovatele informací o plánovaných stavebních záměrech v rámci České a
Slovenské republiky. Současně jsme členem skupiny společnosti BYGGFAKTA GROUP, která má
celoevropskou působnost.

V rámci projektu určeného pro podporu všech výrobců stavebních materiálů, generálních dodavatelů
staveb, stavebních firem a řemeslníků v České republice bychom s Vámi rádi opět navázali
spolupráci v poskytování informací k plánovaným stavebním záměrům z Vašeho regionu.

Z tohoto důvodu Vás žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve
formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, 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 vlivu užívání stavby na území

- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí

- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území

- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)

- územní souhlas, společný územní souhlas

- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí

- stavební povolení - stavební ohlášení

- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení,

vydaných Vaším správním orgánem za období od 01.01.2022 do 31.03.2022 týkající se pozemních
staveb (budov) pro právnické osoby:

Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto
informace:
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- identifikaci žadatele (tedy jméno právnické osoby, např. Istav media, s.r.o. nebo alespoň IČO
právnické osoby)

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

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

- druh rozhodnutí

- datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Pokud by bylo z Vaší strany nutné v souladu se zákonem 106/1999 Sb., získávat a vytvářet na
základě naší žádosti nové informace a přehledy, prosíme pouze o zaslání kopií výše zmíněných
vydaných rozhodnutí. V případě, že s uvedenými novými informacemi a přehledy již disponujete,
žádáme o jejich zaslání.

Věříme v dlouhodobou spolupráci v podobné formě i s Vaším správním orgánem. Pokud to bude
možné, rádi bychom se na Vás obraceli s obdobnou žádostí i v budoucnu, tedy počátkem každého
kvartálu v roce.

Povinný subjekt - Městský úřad Bakov nad Jizerou  požadované informace poskytl dne 19. 04. 2022.
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:

  Během období, které sledujete, byly vydána tato rozhodnutí

 -   Město Bakov nad Jizerou - Č.j: BnJ-OSŽP-2021/2014/1-2 ze ,dne: 10.1.2022

společné oznámení záměru pro stavbu: přístřešek u objektu čp. 12 Horka u Bakova nad
Jizerou na pozemcích stavební parcely parcelní číslo 30 (zastavěná plocha a nádvoří) a
pozemkové parcely  parcelní  číslo  339/7 (ostatní  plocha)  v  katastrálním území Horka u
Bakova nad Jizerou

-          Město Bakov nad Jizerou - Č.j:  BnJ-OSŽP-2021/2095/330/2-2 ze dne: 12.1.2022

společné oznámení záměru pro stavbu: garáž pro dva automobily na pozemku pozemkové
parcely parcelní číslo 42/1 v katastrálním území Bakov nad Jizerou.

-          Město Bakov nad Jizerou -Č.j: BnJ-OSŽP-2021/1860/1-3.ze dne: 10.1.2022

stavební povolení pro stavbu: Stavební úpravy bývalé pokladny ve volnočasovém areálu
spojené se změnou užívání na občerstvení na pozemku stavební parcela parcelní číslo
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1359 v katastrálním území Bakov nad Jizerou

-          Město Bakov nad Jizerou – Čj: BnJ-OSŽP-2022/219/5-3 ze dne 30.3.2022

společné povolení na stavbu: na stavbu: stavební úpravy s přístavbou a nástavbou stávajícího
fotbalového  zázemí  na  pozemku  st.  p.  837,  parc.  č.  900/1,  900/5,  900/8,  900/9,  900/10  v
katastrálním území Bakov nad Jizerou.  

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 19. 04. 2022


