
Istav Media, s.r.o. 
I I 

150 00 Praha 5 

IČO; 03441725 v aktuálním znění 
DIČ: CZ03441725 

Žadatel: Istav Media, s.r.O., IČ: 03441725, se sídlem Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 - Smíchov 
zastoupen osobou: Ing. Martin Kosour, jednatel společnosti 

V Praze dne 03.01.2023 

Věc: Žádost O poskytnutí informací Z rozhodnutí (kopii vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných Vaším 
úřadem v rámci územního a Stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) 

Nà‹±fflžflf32 Žádost o poskytnutı ınformacı 
dle zákona Č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k ınformacım 

Dovoluji si Vás opětovně oslovit za společnost Istav Media, s.r.o., která patří od roku 1995 mezi největší tuzemské 
poskytovatele informací O plánovaných stavebních Záměrech v rámci České a Slovenské republiky. Současně jsme 
členem skupiny společnosti BYGGFAKTA GROUP, která má celoevropskou působnost. 

V rámci projektu určeného pro podporu všech výrobců stavebních materiálů, generálních dodavatelů staveb, 
stavebních firem a řemeslniků v České republice bychom s Vámi rádi opět navázali spolupráci v poskytování informacı 
k plánovaným stavebním záměrům Z Vašeho regionu. 

Z tohoto důvodu Vás žádáme vsouladu se zákonem č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu kinformacím, O 
poskytnutí informací zrozhodnutí (resp. Z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo 
jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to: 

- územní rozhodnutí o umístěnístavby nebo zařízení 
- územní rozhodnutí O změně vlivu užívání stavby na území 
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí 
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území 
- rozhodnutí O společném územním a stavebním řízení (Společné povolení) 
- územní souhlas, společný územní souhlas 
- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí 
- stavební povolení 
- stavební ohlášení 
- oznámení O zahájení územního řízení, stavebního řízení 
- oznámení o zahájení veřejnoprávní Smlouvy 
- návrh veřejnoprávní Smlouvy 
-jakýkoliv dokument nahrazující územní rozhodnutí, stavební povolení, stavební ohlášení, územní souhlas, Společné 
povolení, veřejnoprávní smlouvu, návrh veřejnoprávní Smlouvy, Oznámení O zahájení územního řízení, stavebního 
řízení 
-i nepravomocné rozhodnutí, povolení ze všech výše uvedených dokumentů 

vydaných Vaším správním orgánem za období od 01.10.2022 do 31.12.2022 týkající se POUZE pozemních staveb 
(budov)_prO právnické osoby. Infrastrukturu prosíme nezasílat. 

Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň O tyto informace: 

- identifikaci žadatele (tedyjméno právnické osoby, např. Istav media, s.r.o. nebo alespoň IČO právnické osoby) 
- Identifikaci stavby (tedy např. informace O druhu a účelu stavby, příp. co Stavba obsahuje nebo krátký popis stavby) 
- lokalizaci stavby (tedy např. informace O katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici) 
- druh rozhodnutí 
- datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavřeníveřejnoprávní smlouvy. 

vı Pokud by bylo z Vaší strany nutné v souladu se zákonem 106/1999 Sb., Získávat a vytvářet na základě nası žádosti 
nové informace a přehledy, prosíme pouze O Zaslání kopií výše zmíněných vydaných rozhodnutí. V případě, že 
S uvedenými novými informacemi a přehledyjiž disponujete, žádáme o jejich zaslání.

I



Istav Media, s.r.o. 

Nádražní 32 
150 00 Praha S 

ıčoz 03441725 
Dıcz CZ03441725 

Věříme v dlouhodobou spolupráci v podobné formě i S Vaším správním orgá nem. Pokud to bude možné, rádi bychom 
se na Vás obraceli S obdobnou žádostí i v budoucnu, tedy počátkem každého kvartálu v roce. 

vø Pro zaslání kopií vydaných rozhodnutí, pokud je to Z Vası Strany nutné S informacemi V anonymizované podobě, 
prosím využijte datové schránky Istav Media, S.r.o.: dc6q2wa nebo email: ZadoSti@iStav.cz 

Pro Zaslání přehledu (nové informace), pokud je to Z Vaší Strany nutné S informacemi V anonymizované podobě, 
prosím využijte Stejné datové schránky Istav Media, S.r.o.: dc6q2wa nebo taktéž email: ZadoSti@iStav.cZ 

Předem Vám děkuji za spolupráci. 

fil to 
vz vv S praním úspesného dne 

Ing. Martin Kosour 
CEO 
Istav Media S.r.o. 
Nádražní 32, Praha 5 -Smíchov 
m: +420 605 454 043 
e: ZadoSti@ìStav.cZ 
w: www.iStav.cz 
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MĚSTSKÝ ÚŘAD KADAŇ
r stavební uřad 

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň 

čín Strsos/2023/VJ/Šeb 
SPIS. ZN.: MUKK/ 2317/2023 
SK. ZN./LH 
VYŘIZUJE: Petr Šebek 
TEL.: 474 319 541 
E-MAILI petr.Sebek@meSto-kadan.cz 

DATUM: 12.1.2023 

SDĚLENÍ 
podle Zákona č. 106/1999Sb., O svobodném přístupu k informacím 

Městský úřad Kadaň, odboı` stavební úřad, jako obecný stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), 
Obdržel dne 3.1.2023 Vaší žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/l999Sb.. O svobodném přístupu 
k informacím, týkající se rozhodnutí či opatření vydaných naším úřadem podle stavebního zákona týkajících se 

pozemních staveb (budov) pı`o právnické Osoby. 

K Vaší žádosti stavební úřad sděluje:
_ 

Územní Souhlas: 
> AKLA PLAST. S.x~.ø., IČ 26084996 

stanové haly (typový výrobek) o rozměrech 20x40,24x4,8m 

p. p. č. 3044/6 v kat. území Kadaň, 

31.10.2022 

Společné povolení: 

> AGRO KADAŇ, fl.x“.ø., IČ 24229865 
Parní výměník (přístavba stávajícího skleníku) 

p. p. č. 404/40 V kat. území Tušimice, 

2.12.2022 

Stavební povolení: 

>> X-FAST øømpzzny, 51.0., IČ 01698052 
stavební úpravy a Změna užívání na bytový dům, Jana Švermy 2, Kadaň 

p. p. č. 28 v kat. území Kadaň, 

4.1 1.2022 

Oznámení Zalıájenélıo Stavebního řízení: 
> Společenství vlastníků č. p. 1534 a 1535, Kadaň, IČ 25484311 

výměna výtahů a šachty, Lmáje 1534 a 1535, Kadaň 

p. p. č. 2280 a 2281 V kat. území Kadaň 

30.11.2022 
AÉSTSKÝŰŘD 

.ø/× 

etr Š e b e k 
referent Stavebního úřadu 

Obdrží: 
lstav Media, s.r.O., IDDS: dc6q2wa


