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Rozhodnutí
Městslý úřad v Klecanech, j ako úřad příslušný pod|e $ 2 zákona č. ] 0ó/1999

přístupu k informacín ' ve znění pozdějších předpisů (dále jen ']nf Zákon''),
sb., o svobodném

ťozhodl v souladu
s u\Lano\enlm $l5 od.l' l TnÍ. /alona o žrdosli rjrnl

_ o poskyhuí iďormace :

|) 7Áa paÍc' č' 21gpa y katastrálním území Husinec u Řeá je předmětem úzeÍmího rozhodnutí ze dne
6'6'2005 č j. 448/R/s/2005

2) Posk]anutí pot\.rzené situace stavby

takao,

žádost 
''poskytnuLí 

potvrzené situace stavby '' se dle $ 8a a $ 15 odst' 1Infzákonaadle$168odst.2
Žákona č.183/2006 sb' stavebního zákona odmítá .
Dáde sdě1uje . že parc.č. 219143 v kat. území Husinec D ŘeŽ'r jc píedmťtem citovaného Uzemního
rozhodnuí'

odůvodnění :

Dle s 168 odst. 2 stavebnjho zákona můž€ být posk]tnuta kopie dokumentace stavby pouze se souhlasem
loho, kdo dol(rmentaci poříď1, piípadně v]astnfta stavby, PÍoto stávební úřad tuto info.macj odepřel'

Ponč.ní 
'ič'Íaníků:

Proti tomuto fozhoalnutí se lze odvoIat do 15 dnů ode dne Jeho ozn|ímení ke k:rajskému úřadu
středočeského kaie podáním u zdeišího správnfto orgánu'
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rozhodnutí o umistění stavby

obytný sorrLror červcná sliála' zónn III, v katasllá]níllr ÚZen1j 11tlsjrrcc u Ře2c'

PIo rnís1ěnj a projeklovou piiplávu stavby se sÍaloví iyto podnín](yI

1. Suvba bude unrislěna:
_25,lo(1innýchclomťL-nalrozenrcíchp'č'(KN)2]8/13,2]9/l,2L9l3,21tj/3.(P1()2l9/:
' pirJ]':l_a ť]Z-e]l| hllLbé telénnj ť]pÍaYy na pozcncich p'č' (KN) 2] 8/l j 

' 21ti ] '2l9B,218/3, 17 6/ 6, 47 6t1, (PK) 2 t9 t2
- kanalizlce splašková na pozerrrciclr p č' (KN) 2] 8|l3,21()/1' 2I.)l3.2l8i ]. aPK) 2 ] 9/].l.rrr .z.ede.r'ovir pozern..r..1 0.. r( ,, .l^ li r., rj . tlr I , ,,., ,' V.clo\oť ll:r poze|1'lc'l p'č ll<\ l -' 8 l,. -l4 l. '. o l - 'ó j' (P 'J ]la ]

pLynovod na pozen1cíclr p.č. (KN) 218/l3' 21oir, u l ll!, : rvi,'1lr<; z r lĎ
- rozvody eie1ttro 1\T'tr na pozenrcích p c' (liN) ]l8 1], ]]q/l ]I'j'] 8/]'|PK)2]9/]

veicjné owětlení Da pozenrcich p'č' (KN) 2]8 1j,219/l. ]l9/j,218/]" rrr<ru]sn_ rozvody elelitro VN na pozefl1cích P't ' (I(N] 2l3i 1j' ] 19l l, ] 19/']' ]isl: . ipi<l : i ql
lozvody s]aboploudLr na pozencich p'Č' (KNJ 2l E/] ], ] ] 9'1, ] lo' ]. ]rs j, rr'r<l:rql:_ ]rie] o Ž](y^a oclÚanná pásnra slaboproudLl L..L pozemťLch p'a ] ls/] ]. _Ž1y/l' 2 ]9/:], 2 ] 8/].(-lir. .'

' Lollunikace a Zpevněné p]ochy na }rozetlcich p č' (KN) 2l8/1j' 2 ] 9/l. 2l9/']' 2] l]/3.
4'.t 6t 6. 4',l 9 n. (PK) 219 t2

se.loÝéapalkovéúplavynapoZemcichp'č'(KN)2]lli]3.2l9/].2]9l3-218/3.!4](.,/6.
416t7, (PK) 219/2
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