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Č.j. MUH/ 59489/17/470
SPIS. ZN.: výst/14127/17/470
VYŘIZUJE: xxxxxxxxxxxxxx

v Hustopečích dne 31.7.2017

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Stavební
úřad
MěÚ
Hustopeče
obdržel
dne
18.7.2017
žádost
od
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastupující
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, o poskytnutí informace dle zákona číslo 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, týkající se:
1) Zda k dnešnímu dni probíhá jakékoliv řízení podle stavebního zákona vztahujících se
k pozemkům p.č. 586/1, p.č. 616/2, p.č. 616/1, 614/1, 586/3, 586/51, 586/52 a pozemku ve
zjednodušené evidenci PK 612/1, 615/1 v katastrálním území Uherčice u Hustopečí nebo i
některému z nich, nebo i ve vztahu k budoucím stavbám na výše těchto pozemcích.
2) V případě, že odpověď na první otázku bude kladná, tedy, že nějaké nebo nějaká takováto řízení
probíhají, tak žádá dále xxxxxxxxxxxxxx, aby jí bylo sděleno, zda xxxxxxxxxx je v tomto nebo
v těchto řízeních jejich účastníkem ve smyslu stavebního zákona a rovněž, aby jí byly poskytnuty
– zaslány kopie všech rozhodnutí MěÚ Hustopeče – stavební úřad, učiněná v tomto nebo
v těchto řízeních ve věci samé.
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 22.2.2017 pod spis. zn. výst/132/17/470, č.j. MUH/11147/17/470 vydal stavební úřad Hustopeče
územní rozhodnutí č. 6/2017 o umístění stavby „Rozšíření distribuční soustavy kabelovými rozvody
VN a NN včetně vybudování nové trafostanice“ dle projektové dokumentace nazvané „Uherčice,
k.VN.TS,k.NN,Mrkvica“, na pozemku parc. č. KN 3372 (PK 3372), parc. č. KN 586/52, 586/53,
586/54, 586/55 (druh pozemku – orná půda), parc. č. KN 586/56 (druh pozemku – orná půda), parc.
č. KN 586/1 (PK 612/1), parc. č. KN 586/3 (druh pozemku – orná půda), parc. č. KN 586/114 (druh
pozemku – orná půda), parc. č. KN 586/115 (druh pozemku – orná půda) v katastrálním území
Uherčice u Hustopečí.



Další informace o uvedených řízení Vám byly poskytnuty dne 8.3.2017 pod spis. zn.
výst/4584/17/470, č.j. MUH/18400/17/470.


Pod bodem 2) žádosti

xxxxxxxxxxxxxxxx nebyla v uvedeném řízení účastníkem, jelikož stavební úřad v daném případě
posoudil, že nemůže být přímo dotčeno její vlastnické právo k navrhované stavbě.
Kopie výše uvedeného rozhodnutí – viz. Příloha
Stavební úřad sděluje, že byl nucen podle § 8a a § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. rozhodnutím ze
dne 28.7.2017 č.j. MUH/59533/17/470, sp. zn. výst/14127/17/470, žádost o informace ze dne 18.7.2017 v
části odmítnout. Důvodem odmítnutí je skutečnost, že požadovaný dokument (rozhodnutí) obsahuje
osobní údaje chráněné podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, proto v dokumentu, který je poskytován 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.
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Příloha:
- Kopie rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 22.2.2017 pod spis. zn. výst/132/17/470, č.j.
MUH/11147/17/470
otisk razítka
Ing. Růžena Vondráčková
vedoucí stavebního úřadu MěÚ Hustopeče

Obdrží:
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

