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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 čj:
Ze dne:
Naše čj.: MÚ/10/1/22
Vyřizuje: Bc. Renáta Ašková
Nýrsko, dne:3.1.2022

tel: 376 355619, 620 fax: 376 571 959
e-mail: stavebni@mestonyrsko.cz

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
plánováni a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"),
k vaší žádosti dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ohledně zaslání
kopie stavebního povolení na obecní cestu, která vede od Chudenína okolo silážních jímek
až do Skelné Huti sděluje, že povo|ování komunikací není v kompetenci všeobecného
stavebního úřadu ani zdejšího silničního správního úřadu. příslušným stavebním úřadem je
Městský úřad Klatovy, odbor dopravy - dopravní úřad.
Ohledně žádosti o uvedeni důvodu proč se tato obecní cesta vybudovala, sdělujeme, že tato
informace není zdejšímu stavebnímu úřadu známa. ,

Bc. R VÁ
vedoucí stavebního úřadu a odboru životního prostředí

a silničního hospodářství
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