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Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Stavební úřad Městského úřadu ve Velkých Pavlovicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1
písm. e) zákona č. 183/2006 Sb.,  o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  ve znění
pozdějších předpisů (dále  jen "stavební  zákon"),  a jako správní  úřad příslušný podle § 10 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

s d ě l u j e,

k Vámi  podané  žádosti  o  poskytnutí  informace  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu
k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  doručené  stavebnímu  úřadu  dne  11.10.2016  ve  věci
Rozhodnutí spisové značky Výst. 1362/2016-Pl, č.j.: MuVP – 3106/2016 ze dne 26.09.2016 (dále jen
„rozhodnutí“) na stavbu

Velké Pavlovice, přeložka vNN, Kříčka
Velké Pavlovice, Hlavní

umisťovanou na  pozemky parc.  č.  295/1,  445,  447,  449,  451 v  katastrálním území  Velké  Pavlovice
následující: Stavební úřad Velké Pavlovice Vám zasílá požadované dokumenty, normy a jiné podklady,
které byly podkladem pro vydání rozhodnutí. Vyjádření společnosti České telekomunikační infrastruktury
bylo součástí  spisu k žádosti  o vydání územního rozhodnutí  na výše uvedenou stavbu.  Žádost  včetně
vyjádření a stanoviska byla podána dne 21.04.2016. Metodické pokyny k aplikaci zákona č. 458/2000 Sb.
(energetický zákon) a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, ve věci
umísťování staveb si stavební úřad stáhl dne 21.05.2016 ze stránek Jihomoravského kraje, kde jsou volně
přístupné.  Předmětné  normy  nebyly  do  spisu  založeny,  neboť  tyto  normy  má  stavební  úřad  pro
posuzování většiny staveb a tudíž je má uloženy ve spisových podkladech úřadu.

Roman Pláteník
oprávněná úřední osoba

 

Obdrží:

účastníci (dodejky)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     Velké Pavlovice

Příloha normy:
 ČSN EN 50 110-1
 PNE 33 3302
 ČSN 73 6005
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 TPG 702 04
 ČSN EN 12007-1-4
 TPG 702 01
 TPG 702 04
 ČSN 75 5411
 ČSN 75 6101
 Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. ze dne 14.08.2015


	stavební úřad
	Nám. 9. května 700/40
	691 06 Velké Pavlovice
	Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

