
Městský úřad Slavičín 

Osvobození 25 

763 21 Slavičín 

Odbor stavební úřad 

 

Žádost o informace 

V Lukovečku dne 22. 11. 2016 

 

Dobrý den, 

na základě zákona č. 106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zaslání 

následujících informací: 

U všech otázek se mi jedná o informace za posledních deset let tj. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015. 

1) Kolik bylo zahájeno územních řízení v minulých deseti letech u vašeho úřadu?  

2) Kolik řízení zahájených ve výše zmíněných letech bylo dokončeno vydáním územního rozhodnutí? 

3) Kolik spolků mělo za posledních deset let podanou žádost o účast na územních řízeních?  

4) V kolika případech byly účastníky těchto řízení spolky (občanská sdružení)?   

5) V kolika případech šlo o územní řízení, kterému předcházelo posuzování vlivů na životní prostředí?  

6) V kolika případech se spolek jako účastník územního řízení zahájeného u Vašeho úřadu proti 

územnímu rozhodnutí Vašeho úřadu odvolal?  

7) V kolika případech podal spolek žalobu proti územnímu rozhodnutí? 

8) V kolika případech výše zmíněných odvolací orgán dal spolku za pravdu a územní rozhodnutí 

zrušil? 

9) Kolik spolků mělo za posledních deset let podanou žádost o účast na řízeních o vydání stavebního 

povolení?  

10) Kolik spolků se řízení o vydání stavebního povolení zúčastnilo? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Poslední otázka se týká pouze letošního roku. 



11) Kolik spolků má podanou žádost o informace (na základě zákona 106/1999 Sb.) o zahájených 

řízeních v letošním roce (tedy v roce 2016)? 

 

Informace žádám poskytnout v elektronické formě, a pokud by se jednalo o zveřejněné informace, 

trvám na přímém poskytnutí a také žádám o zaslání na tento (resp. níže uvedený) email. 

 Za jejich poskytnutí velmi děkuji. 

 

S pozdravem a přáním pěkného dne, 

 

Irena Jurčíková 

Dat. nar. 17.12.1993 

Trvale bytem Záhumenní 39, 76316 Lukoveček 

Emailová adresa pro doručování: irena.jurcikova@centrum.cz 

Adresa pro doručování: Záhumenní 39, 76316 Lukoveček 

 

 



 

 

 
 

 

  Irena Jurčíková 
Záhumenní 39 
763 16 Lukoveček 

28. 11. 2016 

Ing. Studeník 

577004835 

stavebni@mesto-slavicin.cz 

 
 

 

Poskytnutí informací za období 2007- 2016 
 
 
Na základě zákona č. 106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím Vám posílám tyto informace: 
 
1) Kolik bylo zahájeno územních řízení v minulých deseti letech u vašeho úřadu?  
 

- 198 
 
2) Kolik řízení zahájených ve výše zmíněných letech bylo dokončeno vydáním územního rozhodnutí? 
 

- 191 
 
3) Kolik spolků mělo za posledních deset let podanou žádost o účast na územních řízeních?  
 

- 0 
 
4) V kolika případech byly účastníky těchto řízení spolky (občanská sdružení)?   
 

- 0 
 
5) V kolika případech šlo o územní řízení, kterému předcházelo posuzování vlivů na životní prostředí?  
 

- 0 
 
6) V kolika případech se spolek jako účastník územního řízení zahájeného u Vašeho úřadu proti územnímu  

rozhodnutí Vašeho úřadu odvolal?  
 

- 0 
 
7) V kolika případech podal spolek žalobu proti územnímu rozhodnutí? 
 
- 0 
 
8) V kolika případech výše zmíněných odvolací orgán dal spolku za pravdu a územní rozhodnutí zrušil? 
 

- 0 
 
9) Kolik spolků mělo za posledních deset let podanou žádost o účast na řízeních o vydání stavebního povolení?  
 
- 0 
 
10) Kolik spolků se řízení o vydání stavebního povolení zúčastnilo? 
 
-   0 
 



 

 

11) Kolik spolků má podanou žádost o informace (na základě zákona 106/1999 Sb.) o zahájených řízeních 
v letošním roce (tedy v roce 2016)? 

 
-   0 
 
 
 
 
 
 
 
    Ing. Alois Studeník 
vedoucí stavebního úřadu 
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