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Pavel Lichnovský
Rybí227
742 65 Rybí

Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
odpověď na dotazy

Y ážený pane Lichnovský,

k Vašim dotazům obsaŽeným v žádosti o poskýnutí inťormace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu kinformacím podané dne I3.5.20I3 na Městském úřadě ve Vrbně pod
Pradědem, stavební úřad, vám zasi|áme následující odpovědi na stavbu umístěnou na pozemcích
par. č. 639lI,63912,63913,640 a 64112 vk.ú. Ludvíkov pod Pradědem stavebníka Ing. Jaroslava
Palase.

K bodu č. 1 -jaké doklady, přílohy, stanoviska' podklady a vyjádření předloŽil stavebník pro účely
územního a stavebního povolení na stavbu umístěnou na pozemcích par. č' 639lI,63912,63913,640
a 64112 v k.ú. Ludvíkov pod Pradědem stavebníka Ing. Jaroslava Palase odpovídáme, že byla
předloŽena všechna potřebná stanoviska a vyjádření pro vydání povolení, jak je uvedeno podle
ustanovení $ 86 ve spojení s $ 79 a 8I zákona č, 1'8312006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) a $ 3 a 5 lyhlášky č' 50312006 Sb., o podrobnější úpravě územního Ťízeni,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a v přílohách k žádosti a podle ustanovení $ 110 odst. 1

a2, zákona č. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a s 4

vyhlášky č' 52612006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zá|<ona ve věcech
stavebního řádu tyto informace jsou veřejně přístupné na stánkách města v předepsaných Žádostech
o vydání územního rozhodnutí a v Žádosti o stavebního povolení.

K bodu č. 2 - dne 1.II,z0I i vám bylo sděleno, jaký má charakter objekt na uvedených pozemcích.
Ztohoto důvodů, není uvedený dotaz opodstatněný. Uvedená rozestavěná stavba má charakter
rodinného domu.

Telefon:
554 795 111

Fax.
554 751 610

E-mail:
podatelna@vrbnopp.cz
Web: wvwv.vrbnopp.cz

tČo:
296457

Bankovní spojenÍ: KB Bruntá|
č.Ú': 172077110100



K bodu č. 3 - kdy má být stavba dokončena - odpovídám e, že to záIeží na stavebníkovi. kdv
dokončí uvedenou stavbu a podá Žádost o kolaudaci stavby.

K bodu č. 4 - kolik WC a koupelen senachinípodle projektové dokumentace v celém objektu -
odpovídáme, že na tento dotaz nemůžeme odpovědět. Nejste účastníkem stavebního Ťízenípodle $I09 zákonaě' 18312006 Sb., o uzemnímplánování a stavebním řádu (stavebni zákon)'

K bobu č. 5 - kolik obytných místností ,",'u.há zív celémobjektu - odpovídám e, Ženatento dotaz
nemůŽeme odpovědět. Nejste účastníkem stavebního řízenipodle $ 109 zákonač' 18312006 Sb., o
uzemním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
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Ing. Vojtěch Virág
Vedoucí odboru výstavby a životního prostředi

vz.
Pavel Švan
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