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Sdělení k žádosti o poskytnutí informací

Dne 15.10.2020 jste podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
podali žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo 
přehledem) vydaných v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) za období od 1.7.2020 do 30.9.2020
týkající se pozemních staveb pro právnické osoby.

Žádáte o tyto informace:
- identifikace žadatele (jméno právnické osoby např. Istav Media, s.r.o. nebo alespoň 

IČO),
- identifikace stavby (např. informace o druhu a účelu stavby, co stavba obsahuje nebo 

krátký popis stavby),
- lokalizace stavby (např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici),
- druh rozhodnutí, 
- datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní 

smlouvy.

Městský úřad Rychvald, odbor stavební a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný 
podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Vám k podané žádosti podle zákona                             
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, 
že v období od 1.7.2020 do 30.9.2020 bylo právnické osobě vydáno jedno rozhodnutí.

Identifikace žadatele: ABROS KRBY s.r.o., IČ 25901362.

Identifikace stavby: rodinný dům, dešťová kanalizace, vsakovací jímka pro dešťovou vodu, 
vnější část vnitřního rozvodu elektro, vnější část vnitřního vodovodu, vodovodní přípojka, 
kanalizační přípojka a oplocení. Rodinný dům bude nepodsklepená přízemní zděná stavba                      
se sedlovou střechou.

Lokalizace stavby: pozemek parc. č. 4600/33 kat. území Rychvald.
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Druh rozhodnutí: společné povolení.

Datum vydání rozhodnutí: 27.7.2020.

Do 15 dnů od poskytnutí informace bude informace zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup na elektronické úřední desce Městského úřadu Rychvald.

Regina Ondrušková
vedoucí úředník odboru
stavebního a životního prostředí 

Vyvěšeno dne 27.10.2020                                                        Sejmuto dne 12.11.2020




