Městský úřad Nová VČelnice
odbor výstavby a územního plánování
SPISOVÁ ZN.:
Č.J.:

výst. 2570/20/Pa
2687/20/SÚ

VYŘIZUjE:

Ing.Pácaltová Hana
384371328, 384371327
stavebni2@vcelnice.cz
stavebnil (ávcelnice.cz
24.8.2020

TEL.:
E-MAIL:
DATUM:

VYPRAVENO DNE: 24.8.2020

Žádost o informace podle zákona Č. 106/1999 Sb.
Městský úřad Nová Včelnice, odbor výstavby a ÚP obdržel od
.
,
,
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. dne 12.8.2020, ke které uvádíme:
Text žádosti:
l.

Podjakou spisovou značkou je vedeno řízení o odstraněni' stavby oplocení s betonovým základem na
hranici parc. C. 256/59, LYČ. 747, k. ú. Jarošov nad Nežárkou a parc.č. 174/5, LV č. /0001, k. ú.
.Jarošov nad Nežárkou?

2.

Vjakém stádiu se toto řízení o odstranění stavby nachází?

Odpovědi:
Ad. l. V uvedené věci není vedeno žádné řízení o odstranění stavby.
Ad. 2. Vzhledem k tomu, že není vedeno žádné řízení o odstranění stavby, není řízení o odstranění
stavby v žádném stádiu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD

378 42 Nová Včelnice
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Ing. Hana Pácaltová
vedoucí odboru výstavby a ÚP
Městského úřadu Nová Včelnice

Obdrží:
.

,
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Městský úřad Nová Včelnice
odbor výstavby a územního plánování
SPISOVÁ ZN.:
Č.J.:
VYŘIZUjE:
TEL.:
E-MAIL:
DATUM:

výst. 2571/20/Pa
2690/20/SÚ
Ing.Pácaltová Hana
384371328, 384371327
stavebni2@vcelnice.cz
stavebni1@vcelnice.cz
24.8.2020

VYPRAVENO DNE: 24.8.2020

Žádost o informace podle zákona Č. 106/1999 Sb.
Městský úřad Nová Včelnice, odbor výstavby a ÚP obdržel od
.
,
,
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. dne 12.8.2020, ke které uvádíme:
Text žádosti:
l.

Pod jakou spisovou značkou je vedeno řízení o povolení stavby oplocení s betonovým základem na
hranici parc. č. 256/59, LV.Č. 747, k. ú. Jarošov nad Nežárkou a parc.č. 174/5, LV č. 10001, k. ú.
Jarošov nad Nežárkou?

2.

V.jakán stádiu se toto řízení o povolení stavby nachází?

Odpovědi:
Ad. 1. V uvedené věci není vedeno žádné řízení o povolení stavby.
Ad. 2. Vzhledem k tomu, že není vedeno Žádné řízení o povolení stavby, není řízení o povolení stavby
v žádném stádiu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD

378 42 Nová Včelnice
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Ing. Hana Pácaltová
vedoucí odboru výstavby a ÚP
Městského úřadu Nová Včelnice

Obdrží:
.

,

:

