
MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE
Dukelské nám. 2/2, 693 01  Hustopeče

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Poskytnutí  informací  v souladu  se  zákonem  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu 
k informacím.

Na základě  Vaší  žádosti,  kterou  dne  04.01.2023 obdržel  Městský úřad  Hustopeče,  odbor 
životního prostředí žádáte o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím a to o informace ve věci poskytnutí informací z rozhodnutí 
(kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných naším  úřadem v rámci územního a 
stavebního  řízení  dle  zákona  č.  183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a  stavebním  řádu 
(stavební zákon) za období od 01.10.2022 do 31.12.2022 týkající se pouze pozemních staveb 
(budov) pro právnické osoby, 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 změn 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
- oznámení o zahájení územního řízení, stavebního řízení
- oznámení o zahájení veřejnoprávní smlouvy
- návrh veřejnoprávní smlouvy
- jakýkoliv dokument nahrazující územní rozhodnutí, stavební povolení, stavební ohlášení, 

územní souhlas, společné povolení, veřejnoprávní smlouvu, návrh veřejnoprávní smlouvy, 
oznámení o zahájení územního řízení, stavebního řízení

- i nepravomocné rozhodnutí, povolení ze všech výše uvedených dokumentů

K této žádosti sdělujeme, že Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, jako věcně 
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ,,vodní zákon“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 
11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád“) 
a dále jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 
písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon“)  vydal za období od 01.10.2022 do
31.12.2022  týkající  se  pozemních  staveb  (budov)  pro  právnické  osoby  dokumentů 
v počtu 0.
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