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ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany, odbor stavebně správní a dopravy, jako povinný subjekt dle § 

2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, rozhodl takto:   

 

Žádosti o poskytnutí dokladů: stavební povolení na stavbu nového Bytového terasového domu Slovanská 

ul. na pozemku č. parc. 1229/2 v k.ú. Plzeň, se: 

1. Povinný subjekt rozhodlo na základě § 14 a § 17 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, že poskytne kopii rozhodnutí (stavebního povolení) pod sp. zn. SZ 

UMO2/12051/17/DaZe ze dne 28.11.2018 

 

ODŮVODNĚNÍ 

 

Ad. 1.  

Dne  22.02.2021 byla podána žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

Dne 24.02.2021  byla učiněna výzva k uhrazení nákladů za vyhotovení kopií a to v souladu s § 17 zákona 

č. 106/1999 Sb. Dne 30.03.2021 bylo příslušným úřadem zjištěno, že částka byla uhrazena dne 

29.03.2021 ve výši 148,- Kč. Na základě výše uvedené úhrady stavební úřad poskytl kopii vyhotoveného 

stavebního povolení.  

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Společnost pro Cenové mapy ČR s.r.o., sídlo: Králodvorská č.p. 1086/14, 110 00  Praha 1-Staré Město 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne doručení, nebo po marném uplynutí lhůty pro 

vyřízení žádosti, podáním u zdejšího správního orgánu,  

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 

 

 

 

 

 

 

Dagmar Zemanová 

referent odboru stavebního a silničně správního 

Úřadu městského obvodu Plzeň 2-Slovany 

  

 "otisk úředního razítka" 
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Obdrží: 

Společnost pro Cenové mapy ČR s.r.o., koordinátor bytových projektů - Haladová Klára, IDDS: 3w35q9b 

 sídlo: Králodvorská č.p. 1086/14, 110 00  Praha 1-Staré Město 

 

 

Příloha: 

Kopie stavebního povolení pod sp. zn. SZ UMO2/12051/17/DaZe 


