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Městský úřad - stavební úřad
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Věc: Žádost o podán° informace dle zákona 106/1999 Sb

Na základě výše uvedeného zákona o svobodném přístupu k informacím Vás jako povinný subjekt
žádám o podániinformace na nás|edujÍcÍotáz|(y:

Na pozemcích č. 613/1 a 613/2 v k.ú. Fleky je povoleno Policii ČR, krajským ředitelství odboru služby
pro zbraně, střelivo a bezpečnostní materiál provozování sportovní střelnice.

Proběhlo na těchto pozemcích řIzenI s rozhodnutím o změně využitI území dle §80
stavebního zákona a s ním souviseiÍcÍ zjišťovací řIzení dle §7 zákona 100/2001 sb. (jedná se
dle přílohy 1 odst. 116 o sportovní areál vně sÍde|ní oblasti o ploše větší než 1 ha) pro
posouzení vlivu na ŽP?

Za kladné vyřIzenI mé žádosti děkuji.

jednatel společnosti



Městský úřad Nýrsko
Stavební úřad a Odbor životního prostředí a silničního hospodářství

Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
http.'// www.sumavanet.cz/nyrsko
ID datové schránky: gwdbhd9

Vaše zn.:
Ze dne:
Naše čj.: MÚ/10/167/19
Vyřizuje: Bc. Renáta Ašková
Nýrsko, dne:25.3.2019

tel: 376 555 619, 620 fax: 376 571 959

e-mail: stavebni@mestonyrsko.cz

Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad Nýrsko, Stavební úřad a Odbor životního prostředí a silničniho hospodářství,
jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d), zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), obdržel
vaši žádosti o podání informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené zdejšímu úřadu dne 11.3.2019 pod č.j.
mú/10/167/19, týkajících se pozemků č. 613/1 a 613/2 v k.ú. Fleky na nichž je provozována
sportovní střelnice. Na základě Vašeho dotazu směřujÍcÍho ke zjištění, zda proběhlo na těchto
pozemcích řIzeni s rozhodnutím o změně využití území dle §80 stavebního zákona a s ním
souvÍsejÍcÍ zjišt'ovací řIzenI dle §7 zákona 100/2001 Sb. (jedná se dle přílohy 1 odst. 116 o
sportovní areál vně sÍde|ni oblasti o ploše větší než 1 ha) pro posouzeni vlivu na ŽP,

Vám sdělujeme, že řIzení s rozhodnutím o změně využiti území dle §80 stavebního zákona
neprobíhalo.
Dále Vám sdělujeme, že nemáme informace o tom, zda proběhlo zjišt'ovací řÍzení, neboť' vést
toto řízeni je v kompetenci Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Bc. Renáta AŠKOVÁ
vedoucí stavebního úřadu a odboru životního prostředí

a silničního hospodářství
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