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Oprávněná úřední osoba: Ing. Martina Macháčková 
 
Business Media One, s.r.o., IČ: 03589552, SE SÍDLEM Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 - Smíchov 
 
Věc: Vyhovění žádosti o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb.  
 

Dne 01.09.2021 byla k MěÚ Pečky, odboru výstavby, zemědělství, ŽP a dopravy doručena žádost ve smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ), v níž 
(dále jen žadatel) žádá o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí ) 
vydaných naším Úřadem za období od 1.1.2021 do 31.8.2021 dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), a to: 

- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, 
- územní rozhodnutí o změně využití území, 
- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území, 
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí, 
- veřejnoprávní  smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na 

území,  
- rozhodnutí a o společném územním a stavebním řízení )společné povolení), 
- územní souhlas, společný územní souhlas 
- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí, 
- stavební povolení, 
- stavební ohlášení, 
- jakýkoliv jiný dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení, 

které se týkají veškerých pozemních staveb mimo staveb dopravní infrastruktury. 

 

MěÚ Pečky, odbor výstavby, zemědělství, ŽP a dopravy podle InfZ jako povinný subjekt žadateli plně vyhověl a 
kopie požadovaných dokumentů přikládáme do datové zprávy na Vámi uvedenou adresu datové schránky: 
j7vsu59. 
 
Povinný subjekt dále sděluje, že: 
 

• plně vyhověl oprávněnému dle InfZ, požadované informace jsou uvedeny v dokumentu (formát .pdf) a 
doručují se v zákonné lhůtě na sdělenou adresu. 

• v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 Infz do 15 dnů od poskytnutí informací povinný subjekt tyto 
informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky města Pečky).  

 
 
 

Ing.  Martina Macháčková 
Vedoucí odboru výstavby, zemědělství, 

životního prostředí a dopravy 
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