
 

 
Žadatel: Istav Media, s.r.o., IČ: 03441725, se sídlem Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 - Smíchov  
zastoupen osobou:
 
V Praze dne 03.01.2023 
 
Věc: Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných Vaším 
úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) 
 

 
Dovoluji si Vás opětovně oslovit za společnost Istav Media, s.r.o., která patří od roku 1995 mezi největší tuzemské 
poskytovatele informací o plánovaných stavebních záměrech v rámci České a Slovenské republiky. Současně jsme 
členem skupiny společnosti BYGGFAKTA GROUP, která má celoevropskou působnost. 
 
V rámci projektu určeného pro podporu všech výrobců stavebních materiálů, generálních dodavatelů staveb, 
stavebních firem a řemeslníků v České republice bychom s Vámi rádi opět navázali spolupráci v poskytování informací 
k plánovaným stavebním záměrům z Vašeho regionu. 
 
 
 
Z tohoto důvodu Vás žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o 
poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo 
jednoduchým přehledem, 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 vlivu užívání stavby na území 
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí  
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území 
- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)  
- územní souhlas, společný územní souhlas 
- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí 
- stavební povolení 
- stavební ohlášení 
- oznámení o zahájení územního řízení, stavebního řízení 
- oznámení o zahájení veřejnoprávní smlouvy 
- návrh veřejnoprávní smlouvy 
- jakýkoliv dokument nahrazující územní rozhodnutí, stavební povolení, stavební ohlášení, územní souhlas, společné 
povolení, veřejnoprávní smlouvu, návrh veřejnoprávní smlouvy, oznámení o zahájení územního řízení, stavebního 
řízení 
- i nepravomocné rozhodnutí, povolení ze všech výše uvedených dokumentů 
 
vydaných Vaším správním orgánem za období od 01.10.2022 do 31.12.2022 týkající se POUZE pozemních staveb 
(budov) pro právnické osoby. Infrastrukturu prosíme nezasílat.  
 
 
Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto informace: 
 
 
- identifikaci žadatele (tedy jméno právnické osoby, např. Istav media, s.r.o. nebo alespoň IČO právnické osoby) 
- Identifikaci stavby (tedy např. informace o druhu a účelu stavby, příp. co stavba obsahuje nebo krátký popis stavby) 
- lokalizaci stavby (tedy např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici) 
- druh rozhodnutí  
- datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.   
 
 
Pokud by bylo z Vaší strany nutné v souladu se zákonem 106/1999 Sb., získávat a vytvářet na základě naší žádosti 
nové informace a přehledy, prosíme pouze o zaslání kopií výše zmíněných vydaných rozhodnutí. V případě, že 
s uvedenými novými informacemi a přehledy již disponujete, žádáme o jejich zaslání. 

Žádost o poskytnutí informací 
dle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím 

v aktuálním znění 



 

 
 
Věříme v dlouhodobou spolupráci v podobné formě i s Vaším správním orgánem. Pokud to bude možné, rádi bychom 
se na Vás obraceli s obdobnou žádostí i v budoucnu, tedy počátkem každého kvartálu v roce. 
 
 
 
Pro zaslání kopií vydaných rozhodnutí, pokud je to z Vaší strany nutné s informacemi v anonymizované podobě, 
prosím využijte datové schránky Istav Media, s.r.o.: 
 
Pro zaslání přehledu (nové informace), pokud je to z Vaší strany nutné s informacemi v anonymizované podobě, 
prosím využijte stejné datové schránky Istav Media, s.r.o.:
 
 
 

Předem Vám děkuji za spolupráci. 
 

   



 

Banka: Česká spořitelna, a.s., pobočka Varnsdorf, Číslo účtu: 19-0921 388 329/0800, IČ: 00261718,  DIČ: CZ00261718 

 
 

 
 

Město Varnsdorf 

 

 

   nám. E. Beneše 470 

   407 47 VARNSDORF 

   Tel: +420 417 545 111 

      varnsdorf@varnsdorf.cz 

   http://www.varnsdorf.cz 

 
 

   
 

 
 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Městský úřad Varnsdorf, stavební úřad obdržel dne 03.01.2023 žádost Istav Media, s.r.o.,      

IČ 03441725 o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s požadavkem na předání informací k vydaným 

dokumentům podle č. 183/2006 Sb., stavební zákona, za období 01.10.2022 – 31.12.2022 

týkající se POUZE pozemních staveb (budov) pro právnické osoby.  

 

Na základě prověření našich evidencí poskytujeme tyto informace o vydaných povoleních – 

staveb podle výše uvedeného stavebního zákona: 

1. Územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení  

- Město Varnsdorf, IČO 00261718, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdorf 1, 

které zastupuje , , 

veřejné osvětlení na p. č. 867 v katastrálním území Studánka u Rumburku. (datum 

vydaného rozhodnutí: 22.11.2022) 

 

2. Stavební povolení 

- Římskokatolická farnost - děkanství Varnsdorf, IČO 49888064, Lobendavská č.p. 112, 

407 82 Dolní Poustevna, kterou zastupuje  

, stavební úpravy fasády objektu kostela sv. Petra a Pavla ve Varnsdorfu 

na pozemku parc. č. 1 v katastrálním území Varnsdorf (datum vydaného stavebního 

povolení: 30.11.2022) 

 

3. Oznámení o zahájení územního řízení 

- Město Varnsdorf, IČO 00261718, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdorf 1, 

které zastupuje  

veřejné osvětlení ul. B. Krawce, Varnsdorf na pozemku parc. č. 512/4, 512/7, 512/9, 

512/11, 512/12, 512/14, 512/45 v katastrálním území Varnsdorf (datum vydaného 

oznámení o zahájení územního řízení: 24.11.2022) 

 

4. Dokument nahrazující územní rozhodnutí 

- Ústecký kraj, IČO 70892156, Velká Hradební č. p. 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 

400 01 Ústí nad Labem 1 – majetkový odbor, schválení stavebního záměru pro dělení 

pozemku p. č. 920 na p. č. 920/3 a p. č. 920/4 v katastrálním území Rozhled dle GP 

431-52/2022 (datum vydaného sdělení: 26.10.2022) 

 

 

 Váš dopis čj.: 

Ze dne: 

Naše čj.: 

 

Vyřizuje: 

Linka: 

Datum: 

E-mail: 

 

03.01.2023 

MUVA 310/2023JezRa 

 

Radka Ježková 

417545102 

13.01.2023 

radka.jezkova@varnsdorf.cz 
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- Město Varnsdorf, IČO 00261718, Nám. E. Beneše č. p. 470, 407 47 Varnsdorf 1, 

schválení stavebního záměru pro oddělení části „a“ z pozemku p. č. 61 a jeho sloučení 

s p. č. 59 v katastrálním území Studánka u Rumburku dle GP 695-182/2022 (datum 

vydaného sdělení: 26.10.2022) 

 

- Město Varnsdorf, IČO 00261718, Nám. E. Beneše č. p. 470, 407 47 Varnsdorf 1, 

schválení stavebního záměru pro dělení pozemku p. č. 4306/53 na p. č. 4306/53 a p. č. 

4306/210 a pro změnu hranic pozemků p. č. 4306/66 a p. č. 4306/93 v k. ú. Varnsdorf 

dle GP 6648/113/2022 (datum vydaného sdělení: 26.10.2022) 

 

- ACTIVE Partners spol. s r.o., IČO 16191552, Šrobárova č. p. 2181/1, Vinohrady,    

130 00 Praha 3, schválení stavebního záměru pro dělení pozemku p. č. 667 na p. č. 

667/1  p. č. 667/2 v katastrálním území Dolní Chřibská dle GP 656-285/2022 (datum 

vydaného sdělení: 01.11.2022) 

 

- Povodí Ohře, státní podnik, IČO 70889988, Bezručova č. p. 4219, 430 03 Chomutov 

3, schválení stavebního záměru pro scelování pozemků p. č. 2204/1, 2204/2, 2208/2, 

2208/3, 2208/5, 2208/7, 2208/8, 2208/9, 2208/11, 2208/13 do p. č. 2208/1 

v katastrálním území Horní Podluží (datum vydaného sdělení: 07.11.2022) 

 

- Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, 

příspěvková organizace, IČO 18383874, Bratislavská č. p. 2166, 407 47 Varnsdorf 1 

schválení stavebního záměru pro změnu obvodu budovy a hranic pozemků p.č. 

3033/1, 3035/1, 3035/4, a pro zánik p. č. 3034 v katastrálním území Varnsdorf dle GP 

6714-183/2022 (datum vydaného sdělení: 28.11.2022) 

 

- ContactPoint Czech Republic, spol. s r.o., IČO 28309766, U Kamýku č. p. 870/2, 

Kamýk, 142 00 Praha 411 schválení stavebního záměru pro dělení pozemku p. č. 

166/9 na p. č. 166/9, p. č. 166/10 a p. č. 166/11 v katastrálním území  Krásné Pole u 

Chřibské dle GP 209-116/2022 (datum vydaného sdělení: 29.11.2022) 

 

- Obec Rybniště, IČO 00524212, Rybniště č. p. 33, 407 51 Rybniště, schválení 

stavebního záměru pro dělení pozemku p. č. 216 na p. č. 216/1 a p. č. 216/2 

v katastrálním území Rybniště dle GP 702-303/2022 (datum vydaného sdělení: 

29.11.2022) 

 

- Obec Horní Podluží, IČO 00524221, Žofín č. p. 2, 407 57 Horní Podluží, schválení 

stavebního záměru pro dělení pozemku p. č. 756/6 na p. č. 756/6 a p. č. 756/93 

v katastrálním území Horní Podluží dle GP 928-228/2022 (datum vydaného sdělení: 

05.12.2022) 

 

- ROTOS Varnsdorf s.r.o., IČO 27317838, Dolní Podluží č. p. 201, 407 55 Dolní 

Podluží, schválení stavebního záměru pro změnu hranic pozemků p. č. 2258 a p. č. 

2278/6 v katastrálním území Varnsdorf dle GP 6801-312/2022 (datum vydaného 

sdělení: 13.12.2022) 

 

- Jedlová21 Sport s.r.o., IČO 08627401, Rozhled č. p. 18, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, 

schválení stavebního záměru pro dělení pozemku p. č. 691 na p. č. 691/1 a p. č.691/2 v 

katastrálním území Rozhled dle GP 435-274/2022 (datum vydaného sdělení: 

13.12.2022) 
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- Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, 

příspěvková organizace, IČO 18383874, Bratislavská č.p. 2166, 407 47 Varnsdorf 1 

schválení stavebního záměru pro změnu hranice pozemků p.č. 4188/1 a p.č. 4191/3 v 

katastrálním území Varnsdorf dle GP 6804-313/2022 (datum vydaného sdělení 

20.12.2022) 

 

Žádné další stavby podle Vámi požadovaných kritérií nebyly nalezeny v evidenci vydaných 

opatření stavebního úřadu MěÚ Varnsdorf. 

 

 

 

S pozdravem  

 

 

 

 

Ing. Radek Kříž 

tajemník MěÚ Varnsdorf 




