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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
Stavební úřad MěÚ Hustopeče obdržel dne 24.2.2017 žádost od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zastupující 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, o poskytnutí informace dle zákona číslo 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, týkající se: 
 

1) Jaká řízení podle stavebního zákona již byly zahájeny nebo probíhají, či byly ukončeny dotýkající 
se parcely p. č. 586/3 v katastrálním území Uherčice u Hustopečí ve vlastnictví pana Františka 
Mrkvicy a 

2) Jaká řízení podle stavebního zákona již byly zahájeny nebo probíhají, či byly ukončeny týkajících 
se parcel sousedících s touto parcelou p. č. 586/3 v katastrálním území Uherčice u Hustopečí (viz 
přiložená mapka zájmového území na které je zájmové území vyznačeno zeleným šrafováním a 
parcely klientky zvýrazněny žlutě) a 

3) Zároveň tímto žádá, aby jí byly zaslány kopie všech rozhodnutí (zejména územních rozhodnutí, 
územních souhlasů, stavebních povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního 
záměru), která v těchto řízeních byly učiněny městským úřadem Hustopeče – stavebním úřadem. 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) Vám poskytujeme požadované informace: 
 

 Pod bodem 1) žádosti 

 Dne 28.4.2016 pod spis. zn. výst/3211/16/470, č.j. MUH/29122/16/470 vydal stavební úřad 
Hustopeče územní rozhodnutí č. 14/2016 o umístění stavby „Komunikace a inženýrské sítě pro 
lokalitu RD v obci Uherčice – SO 101 – Místní komunikace, SO 301 – Kanalizace dešťová, SO 302 – 
Kanalizace splašková, SO 303 – Vodovodní řad, SO 401 – Vedení VO, SO 402 – Místní rozhlas, SO 
501 – Plynovodní řad“ na pozemcích parc. č. KN 586/1 (pozemek ve zjednodušené evidenci PK 
612/1), parc. č. KN 616/2, parc. č. KN 616/1, parc. č. KN 614/1, parc. č. KN 586/3, parc. č. KN 
586/51, 586/52 v katastrálním území Uherčice u Hustopečí. 

 Pod bodem 2) žádosti 

 Dne 6.1.2017 pod spis. zn. výst/26229/16/470, č.j. MUH/111284/16/470 vydal stavební úřad 
Hustopeče společný souhlas s umístěním a provedením novostavby „rodinného domu“ včetně 
zpevněných ploch, přípojky kanalizace, elektro, oplocení, vody na pozemku parc. č. KN 586/114  
v katastrálním území Uherčice u Hustopečí. 

 Dne 5.1.2017 pod spis. zn. výst/26325/16/470, č.j. MUH/111743/16/470 vydal stavební úřad 
Hustopeče společný souhlas s umístěním a provedením novostavby „rodinného domu s garáží“ 
včetně zpevněných ploch, přípojky kanalizace, elektro, oplocení, vody na pozemku parc. č. KN 
586/115 v katastrálním území Uherčice u Hustopečí. 

 Pod bodem 3) žádosti 

Kopie výše uvedených rozhodnutí či souhlasů – viz. Příloha 

 
Stavební úřad sděluje, že byl nucen podle § 8a a § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. rozhodnutím ze 
dne 8.3.2017 č.j. MUH/18532/17/470, sp. zn. výst/4584/17/470, žádost o informace ze dne 24.2.2017 v 
části odmítnout. Důvodem odmítnutí je skutečnost, že požadované dokumenty (rozhodnutí či souhlas) 
obsahují osobní údaje chráněné podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, proto v dokumentech, které jsou poskytovány na 
základě předmětné žádosti, byly v souladu s ustanovením § 8a zákona č. 106/1999 Sb. anonymizovány 
osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů.  
 

 

Příloha: 
- Kopie rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 28.4.2016 pod spis. zn. výst/3211/16/470, č.j. 

MUH/29122/16/470 
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- Kopie společného souhlasu ze dne 6.1.2017 pod spis. zn. výst/26229/16/470, č.j. 

MUH/111284/16/470   
- Kopie společného souhlasu ze dne 5.1.2017 pod spis. zn. výst/26325/16/470, č.j. 

MUH/111743/16/470                                                                                    
                                                                               

 
 
 
otisk razítka 
 
Ing. Růžena Vondráčková 
vedoucí stavebního úřadu MěÚ Hustopeče 
 

 

 

 

 

 

 


