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MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY
Odbor výstavby a územního plánování
náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

X
Č.j.: OVÚP-21399/2021/Vo V Sedlčanech 01. listopadu 2021
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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů

Dne 25.10.2021 obdržel zdejší odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Sedlčany 
Vaši žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění spočívající v poskytnutí kopií dokumentů vztahujících se ke stavbě 
na pozemku parcelní číslo 737/3 (do roku 2020 pozemek označený parcelním číslem 737/1) 
v katastrálním území a obci Nalžovice za období od 01.01.2000 a poskytnutí informace, zda 
stavba na pozemku parcelní číslo 737/3 v katastrálním území a obci Nalžovice má vydaná 
příslušná povolení.

Městský úřad Sedlčany, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad (dále jen 
„stavební úřad“) věcně a místě příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,          
o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 
Vám na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění   s d ě l u j e  k jednotlivým dotazům uvedeným v žádosti 
následující požadované informace:

1. Kopii požadované listiny vztahující se ke stavbě na pozemku parcelní číslo 737/3 (ostatní 
plocha, ostatní komunikace) v katastrálním území Nalžovice Vám zasíláme v příloze. Jiné 
další požadované listiny, rozhodnutí nebo jiná opatření vztahující se k žadatelem blíže 
nespecifikované stavbě na pozemku parcelní číslo 737/3 (ostatní plocha, ostatní 
komunikace) v katastrálním území Nalžovice nebyly stavebním úřadem dohledány.

2. Pro stavbu „zastřešené parkovací stání“ bylo zdejším stavebním úřadem vydáno rozhodnutí 
o dodatečném povolení stavby ze dne 22.06.2007 pod č.j.: OVÚP-722/2007/Vo.
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Stavební úřad pro úplnost závěrem uvádí, že informace byla poskytnuta na podkladě správních 
spisů evidovaných u zdejšího stavebního úřadu a vztahujících se pouze ke stavebním záměrům 
v jeho působnosti. Zdejší stavební úřad přímo nedisponuje listinami, které se týkají staveb                
v působnosti speciálních stavebních úřadů (jako např. staveb silnic, místních a veřejně přístupných 
účelových komunikací, vodních děl apod.) a také listinami uloženými ve spisovně Městského úřadu 
Sedlčany.

otisk razítka

Petr  Voháňka  v.r.
referent odboru výstavby a územ. plánování
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