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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů 

 
 
 

Dne 05.05.2019 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 ve sdělení informace o počtu rodinných domů, u nichž 
v níže uvedených lokalitách již došlo k zahájení či dokončení výstavby. Informace jsou požadovány 
podle stavu územního plánu obce Nalžovice platného k 01.01.2019.  
 

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  následující informace: 
 

Počet rodinných domů zahájených či dokončených v níže uvedených lokalitách je následující: 

Výstavba rodinných domů 
Označení plochy 

zahájena z toho již dokončena 

Lokalita OV1 – plochy bydlení 0 0 

Lokalita OV2 – plochy bydlení 4 4 

Lokalita OV3 – plochy bydlení 2 1 

Lokalita OV4 – plochy bydlení 0 0 

Lokalita OV5 – plochy bydlení 0 0 
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Výstavba rodinných domů 
Označení plochy 

zahájena z toho již dokončena 

Lokalita OV6 – plochy bydlení 4 3 

Lokalita OV7 – plochy bydlení 0 0 

Lokalita OV1-NP – plochy bydlení 1 0 

Lokalita OV2-NP – plochy bydlení 1 1 

Lokalita OV1-NV – plochy bydlení 0 0 

 

 
Počet zahájené výstavby rodinných domů nezahrnuje celkový počet povolených rodinných domů. 
 
 
 
 

 
otisk razítka 
 
 
 
 

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