
f
,. .

l'l ,l
l

1
~1

' '. , Ĺ
! ii

ES©
.._ - ..___. . .. ...

(-Min: 7 1 ':!,|::| .,,, J

: Ll!'íĹ ," rmk

Městský úřad Nýrsko
Stavební úřad a Odbor ŽP a SH
Náměstí 122
340 22 Nýrsko

V Chudeníně dne 17.9.2021

%U

Věc : žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím .

Na základě výše uvedeného zákona požaduji sdělit nás|edujĹcÍ informace :

- v k.ú. Svatá Kateřina, konkrétně na pozemcích p. jsou umístěny
prokazatelně stavby, postavené b'ez stavebního povolení ( viz. sdělení
Ministerstva životního prostředí ze Ýdne 23.8.2021 v příloze ). požaduji proto
sdělit, jak Stavební úřad Nýrsko postupoval a jednal z úřední povinnosti, když
tyto skutečnosti na místě samém zjistil v souvislosti s řešením stavebního
povolení stavby p. na parcele č. 1713 v k.ú. Svatá Kateřina ( stavební
povolení bylo vydáno dne 17.2.2020 ).

- Jak konkrétně postupoval Stavební úřad Nýrsko ve věci vydáni stavebníhopovolení ke stavbě p. na parcele p.č. 1713 v k.ú. Svatá Kateřina za
situace, kdy prokazatelně byly již dne 18.2.2020 postaveny základy stavby
( viz. mnou dne 30.6,2021 zaslaná Stavebnímu úřadu Nýrsko
fotodokumentace této stavby ), stavební povolení bylo vydáno dne 17.2.2020
a právní moci nabylo dne 14.3,2020.
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Příloha : dle textu

S pozdravem



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

tel: 376 355619, 620 fax: 376 571 959

e-mail.' stavebni@nestonyrsko.cz

Vaše čj:
Ze dne:
Naše čj.: MÚ/10/779/21
Vyřizuje: Bc. Renáta Ašková
Nýrsko, dne:4.10.2021

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

Městský úřad Nýrsko, Stavební úřad a odbor životního prostředí a silničního 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"),
k vaší žádosti dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím sděluje:
- stavby na pozemcích p.č. 1558, 1713 v k.ú. Svatá Kateřina u Chudenína: lehká dřevěná
stavba charakteru seníku a garáže, lehká dřevěná stavba se zastřešenou terasou charakteru
opláštěného mobilního domu, malá zděná stavba se sedlovou střechou charakteru
hygienického zařízení, lehká dřevěná stavba se sedlovou střechou charakteru kotce pro psa
a stavba se sedlovou i pultovou střechou charakteru stáje pro skot či koně, terénních úprav
jsou řešeny v podle příslušných paragrafů stavebního zákona.
- hospodářskou stavbu na p.p.č. 1713 v k.ú. Svatá Kateřina stavební úřad neřešil, neboť'
Vámi předložená fotodokumentace není re!evantn1, nelze prokazatelně ověřit datum
na fotografiích.

Bc. Re áta AŠKOVÁ
vedoucí stavebního úřadu a odboru životního prostředí

a silničního hospodářství
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