
 

 
Žadatel: Istav Media, s.r.o., IČ: 03441725, se sídlem Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 - Smíchov  
zastoupen osobou:
 
V Praze dne 05.04.2022 
 
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 
- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení, 
 
vydaných Vaším správním orgánem za období od 01.01.2022 do 31.03.2022 týkající se pozemních staveb (budov) 
pro právnické osoby: 
 
 
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. 
 
 
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. 
 
 

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

v aktuálním znění 



 

 
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. 
 
 
S přáním úspěšného dne 
 
 
 



 

Banka: 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 05.04.2022 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 01.01.2022 – 31.03.2022 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 
- ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, DC Varnsdorf – unifikace, kabel DC_1988, 
2004, 2001 (IE-12-4006645) 
- Energetická montážní společnost Liberec, s. r. o., IČO 62743325, unifikace, DC_ 0085 
(IE-12-4006349) 
- LI-projekt, s. r. o., IČO 06955592, rekonstrukce NTL plynovodu Varnsdorf – Žilinská 
- GEZ spol. s r. o., IČO 27297438, kabelová přípojka NN, IV-12-4012964 
DC_Varnsdorf, p. č. 6651/1 

 
2. Územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí 

- GEZ spol. s r. o., IČO 27297438, přípojka kNN, IP-12-4012910 DC_Varnsdorf,         
p. p. č. 3509/6 
- INEL - Technik, s. r. o., IČO 25249649, úprava kNN, IZ-12-4001571“ DC_Jiřetín pod 
Jedlovou, Rozhled, č. p. 27 
- Libor Eichler, IČO 64000796, nové kNN, DC_Varnsdorf, p. p. č. 7697/9 
- OMEXOM GA Energo, s. r. o., IČO 49196812, nové kNN, IV-12-4021371, 
DC_Rozhled, p. p. č. 567/24 
- R-built s. r. o., IČO 25430645, nová kabelová přípojka NN, DC_Chřibská, p. č. 62/1, 
příp. do 50 m 
- ELEKTROMONTÁŽE ROUČEK s. r. o., IČO 06898874, nové kNN, DC_Varnsdorf,  
p. p. č. 5307/8 
- Libor Eichler, IČO 64000796, DC_Varnsdorf, p. č. 1410, přípojka kNN,                         
IP-12-4013361 
- CETIN a. s., IČO 04084063, zřízení elektrické přípojky na Studánce u Rumburku, na 
pozemku parc. č. 340/1 
- R-built s. r. o., IČO 25430645, DC_Varnsdorf, p. č. 3749, přípojka kNN,                   
IP-12-4011528 

 Váš dopis čj.: 
Ze dne: 
Naše čj.: 
 
Vyřizuje: 
Linka: 
Datum: 
E-mail: 

 
05.04.2022 
MUVA 10206/2022JezRa 
 
Radka Ježková 
417545102 
13.04.2022 
radka.jezkova@varnsdorf.cz 
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- Bc. Josef Šišovský projektování elektrických zařízení, IČO 87724847, rozšíření 
distribuční soustavy NN o nové OM DC_Rybniště, p. č. 702/12, přípojka kNN (IP-12-
4012900) 
- Město Varnsdorf, IČO 00261718, výměna uličního oplocení u objektu č. p. 1700,      
ZŠ Karlova, Varnsdorf 
- GEZ spol. s r. o., IČO 27297438, kabelové vedení NN, Nová Chřibská, p. č. 354/1 
- EMJ s. r. o., IČO 27268632, DC_Varnsdorf, p. č. k. 6157/2, nové KNN – zak. č. IV-
12-4021895 
- EMJ s. r. o., IČO 27268632, Nové kabelové vedení NN pro připojení nového 
odběrného místa na p. p. č. k 6877/1 Varnsdorf zak. č. IP-12-4013363 
- Česká pošta, s. p., IČO 47114983, oprava kanalizační přípojky, město Chřibská 
POŠTA č. p. 178 
- VAMA s. r. o., IČO 47287926, IV-12-4021919 DC_Nová Chřibská, p. p. č. 418/10, 
nové kNN 
- ELEKTROMONTÁŽE ROUČEK s. r. o., IČO 06898874, DC-Vdf. p. p. č. 670/1, 
nové kNN, č. stavby IV-12-4021250 
- Ing. Jan Kollár, IČO 03479447, IV-12-4021434, DC_Varnsdorf, p. p. č. 5342/10, 
přípojka kNN 
- R-built s. r. o., IČO 25430645, IV-12-4020782, DC_Dolní Podluží, p. p. č. 190, 
přípojka kNN 
- EMJ s. r. o., IČO 27268632, IP-12-4012960, DC_Varnsdorf, p. p. č. 7697/8, přípojka 
kNN 
- VAMA s. r. o., IČO 47287926, IV-12-4021919, DC_Nová Chřibská, p. p. č. 418/8, 
nové kNN 
- GEZ spol. s r. o., IČO 27297438, IP-12-4013428, DC_Dolní Podluží, p. p. č. 325/5, 
přípojka kNN 

 
3. Rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení) 

- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČO 00080837, 
Ruská č. p. 260/13, Dubí-Pozorka, 417 03  Pozorka, SÚS ÚK - depo posyp. materiálů - 
Studánka u Rumburku - výstavba haly na sůl, oprava osvětlení 
 
 
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 
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