MĚSTSKÝ ÚŘAD POLICE NAD METUJÍ
odbor výstavby
Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují
Váš dopis značky:
Číslo spisu:
Číslo jednací:

MUPOS/2022/68
MUPO/2022/508/BRA

Oprávněná úřední osoba:
Telefon:
E-mail:

Ing. Kateřina Brátová
498 100 911
bratova@policenm.cz

Počet listů:
1
Listinné přílohy - počet:
Nelistinné přílohy - počet:

listů:
druh:

svazků:

V Polici nad Metují, dne 2. 2. 2022

POSKYTNUTÍ INFORMACE
Městský úřad Police nad Metují, odbor výstavby (dále jen „stavební úřad“), jako věcně a místně příslušný
stavební úřad podle ust. § 13 odst. 1 písm. d) a podle ust. § 190 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti společností Istav Media, s.r.o.,
IČO 03441725, sídlem Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, dle ustanovení § 14 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu
k informacím“), poskytuje informaci.
Za období 1. 10. 2021 až 31. 12. 2021 stavební úřad vydal následující přivolení týkající se pozemních staveb
(budov):
Dne 4. 10. 2021 vydal stavební úřad společnosti PEJSKAR & spol., spol. s r.o., IČO: 45535299, stavební
povolení pro provedení stavby „Fotovoltaická elektrárna 500,24 kWp“ umístěná v areálu společnosti PEJSKAR
& spol., spol. s r. o., na střechách dokončených staveb v areálu společnosti PEJSKAR & spol., spol. s r. o. na st.
p. č. 74/4, 342/1, 342/2 v kat. území Police nad Metují, v obci Police nad Metují.
Dne 11. 11. 2021 vydal stavební úřad Městu Police nad Metují, IČ: 00272949, souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru „Obnova pláště krytiny Staré školy čp. 15, Police nad Metují“ na stav. parc.
č. 43 v kat. území Police nad Metují, v obci Police nad Metují.
Dne 1. 12. 2021 vydal stavební úřad Městysi Machov, IČ: 00272809, stavební povolení pro provedení stavby
„Stavební úpravy WC a WC imobilní v 1.NP ZŠ Machov“ na st. p. č. 119 v kat. území Machov, v obci Machov.

Poučení žadatele:
Dle ustanovení § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím může stížnost na postup při vyřizování
žádosti o informace podat žadatel, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6, kterému
po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena
konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, kterému byla informace
poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší
úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti
s poskytováním informací.
Stížnost lze podat písemně nebo ústně, je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní
povinný subjekt písemný záznam.
Stížnost se podává u stavebního úřadu, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm.
c) nebo § 17 odst. 3, uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
O stížnosti rozhoduje nadřízený správní orgán, tj. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního
plánování a stavebního řádu.

(otisk úředního razítka)
Ing. Kateřina Brátová v.r.
vedoucí odboru výstavby

Obdrží:
Istav Media, s.r.o., IČO 03441725, Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, dc6q2wa

č. j. MUPO/2022/508/BRA

stránka 2 | 2

