Žádost o poskytnutí informace
(dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)
Fyzická osoba:
Jméno: Jiří
Příjmení: Pek
Datum narození: 12.11.1986
Email: pekvejprnice@gmail.com
Adresa místa trvalého pobytu
Ulice: Havlíčkova Č. pop: 412
Obec: Vejprnice
PSČ: 33027
Stát: Česká Republika
Žádá stavební úřad Nýřany odbor výstavby o poskytnutí informace.
Vážení,
dobrý den,
rád bych využil práva podle zákona o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999Sb.).
Žádám o poskytnutí informace týkající se navážení stavebního suti a zeminy na pozemek 1189 (viz
vyznačená část) přes pozemek 471/3:
-

Zda-li jste povolovali skládkování nebo terénní úpravy na tomto pozemku
Komu tento vyznačený pozemek patří – nepodařilo se mi to v nahlížení do katastru zjistit.

Dále se chci zeptat na:
-

Zda-li jste povolovali skládkování nebo terénní úpravy na níže vyznačených pozemcích 1022 a
pozemcích 1023/1-10

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.

S úctou
Mgr. Jiří Pek

Vejprnice 17.4.2016

MSTSKÝ ÚAD NÝANY
odbor výstavby

Benešova 295, 330 23 Nýany

Spis. zn.:
.J.:
Vyizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

OV-Mrá/11143/2016
OV-Mrá/12125/2016
Ing. Mráek
377 832 325
377 832 300
mracek@mesto-nyrany.cz

Nýany, dne 27.4.2016

Vc: informace

Na základ Vaší žádosti o informaci Mstský úad Nýany, odbor výstavby, jako stavební úad píslušný
podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební
zákon), ve znní pozdjších pedpis (dále jen "stavební zákon"), sdluje, že na pozemku parc. . 1189
v katastrálním území Vejprnice, nevydával žádné rozhodnutí nebo jiné opatení k terénním úpravám
tohoto pozemku. Pozemek parc. . KN 1189 není zapsán na listu vlastnictví, je však totožný s pozemkem
PK 474, který je vlastnictví eské republiky, píslušnost hospodaení má Pozemkový úad R.
Na terénní úpravy na pozemcích parc. . KN 1290/7, 1288/25, PK 1023/1, 1023/2, 1023/3, 1023/4,
1023/5, 1023/6, 1023/7, 1023/8, 1023/9, 1023/10 v katastrálním území Vejprnice, které jsou ve
vlastnictví Ing. Jana Michálka, Barrandova 26, 326 00 Plze, v souasné dob probíhá ízení o
dodateném povolení terénních úprav podle § 129 odst. 7 stavebního zákona.

Ing. Zdenk Mráek
vedoucí odboru výstavby

Obdrží:
Mgr. Bc. Jií Pek, Havlíkova .p. 412, 330 27 Vejprnice

