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Odbor výstavby a životního prostředí 
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MUVP 7113/2022 
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Milan Halo 
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milan.halo@vrbnopp.cz  

25.07.2022 

 

Istav Media, s.r.o., IČ: 03441725 

Nádražní 762/32 

150 00 Praha 5 

 

 

 
Sdělení 
 

Městský úřad Vrbno pod Pradědem, odbor výstavby a životního prostředí, jako povinný 
subjekt podle § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) ve věci 
podání ze dne 11.07.2022 pod č.j. MUVP 6693/2022, které učinil žadatel Istav Media, 

s.r.o., IČ: 03441725, Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 (dále jen „žadatel“) sděluje 
že: 
 

Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) 
vydaných zdejším úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 
Sb.,  o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  
 

se po uhrazení nákladů dne 22.07.2022 žadateli poskytne formou jednoduchého přehledu, 
který je přílohou tohoto sdělení. 
 

„otisk razítka“ 
 

 

Milan Halo, v.r. 

Referent odboru výstavby a ŽP 

 

 

Přílohy: 
 1x – jednoduchý přehled požadovaných informací 
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Poskytnutí informací z rozhodnutí a dokumentů nahrazujících rozhodnutí vydaných Městským úřadem Vrbno pod Pradědem za období  od 1.4.2022 do 30.6.2022, týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osobyPoskytnutí informací z rozhodnutí a dokumentů nahrazujících rozhodnutí vydaných Městským úřadem Vrbno pod Pradědem za 

období od 1.4.2022 do 30.6.2022, týkajících se pozemních staveb (budov pro právnické osoby

identifikace 

žadatele (IČO) identifikace stavby (druh a účel stavby) katastrální území parc.č. druh rozhodnutí

datum 
vydání 
rozhodnutí Poznámka

7363974
Stavební úpravy objektu bydlení č.p. 27, 
Ludvíkov Ludvíkov pod Pradědem 389/8, 389/2 dodatečné povolení stavby 6/3/2022

KALODRA-D.V.K. 
s.r.o.


