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Věc:

Fosl<vtmutí inaťonmace poailie záfl<oma č" nCI6/n999 Sh., nN 24l20n5

" Fřístavhn ve dvonmím,tfi,andtni 99

na pozem}tu st.p. E l 5 v katastrálrrím úzerní Kronrěříž

V sor:]adtt se zákonem č, l06/l999 Sb., o svobodnérn přístuptl k inťorlnacím, ve znění pozdějších
předpisů. Vám kVaší žádosti ze dtle l8.5.2015 o sdělení data, kd,v jednotliví účastníci sloučeného
úzernrlího a stavetlního řízení, na základě nělrož bylo vy,dárro stavební povolení pod č..r.

stavB3al843l1212000lČe| vyslovili sotlhlas s přístavbou ve dvonním trakt1,1, stavební úrřad sděnuje
násled tť íc í:

Fodle zákorra č.50/l976 Sb,, o ťtzemnínr plánovárrí a stavebmírn řádu ("stavební zákon"), ve znění
účinném v době l,y,dání stavebního povolení, rlení lryclání stavebního povolení ve síoučenétn úlzeIlrnínr a
stavebtrím řízení podnaíněno sotlhlasem účastníků řízeiaí. Učastníci v řízení neudělují svů.j souhlas se

stavbotl, ale mají pnávo podat v řízení protl stavebmín-lu záměl,u své mámitky, o nic|až staveloní ťiřad
rozlrodne. Fnostřednictvírn práva podat nálnitky.jsou účastníci v řízcní ehráněni.

S ohledern na sktltečnost, že stavebrlí zákon nevyžaduje pro povolení staveh,ního záměru ve sponečnérn
řízení souhlas účastllíků Yízeni, nlemůže stavební úřad na Vaši žádost posn<ytnout přísIušnou odpověd'.

Šetřenírn v archivu stavebního úřadir bylo zjištěno, že věc by,la s účastníX<y řízení pro.iednáIra při ústním
jednání spojenéni s místním šetřením, které se konalo dne 3,2.2000. Fři tornto jednání nebyly vzneseny
žádné nárnit}<y oci přítornnýclr ťrčastníi<ů iízení, o čemž se lze přesvědčit zpořízerrélio protokoir"i, }<teý.je
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. trvalj pobyt:
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sídlo: Velké náměstí č.p. n l5lI.767 01 I{.roměříž 1

nng. aneh. Vtradinrír Zicháček
vedoucí stavebirího úř,adu
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