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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění 

 

Městský úřad Adamov, jako povinný dle ustanovení zákona č. 106/1999 S. o svobodném přístupu 
k informacím v platném znění (dále jen „zákon“) obdržel dne 7.8.2017 žádost o poskytnutí informace. 

Žadatel požaduje podání těchto informací: 

1) zda Městský úřad Adamov, stavební úřad, vydal od roku 1990 stavební povolení (případně jiné 
ekvivalentní správní rozhodnutí) pro stavbu, jejíž součástí byla i oprava a rekonstrukce vodovodní 
přípojky k objektu budovy Nádražní č. p. 57 v Adamově, na pozemku p. č. st. 24 v k. ú. Adamov a na 
pozemku p. č. 5/16 v k. ú Adamov. 

2) zda Městský úřad Adamov, stavební úřad, vydal od roku 1990 rozhodnutí o kolaudaci a povolení 
užívání stavby (případně jiné ekvivalentní správní rozhodnutí) pro stavbu, jejíž součástí byla i oprava a 
rekonstrukce vodovodní přípojky k objektu budovy Nádražní č. p. 57 v Adamově, na pozemku p. č. st. 
24 v k. ú. Adamov a na pozemku p. č. 5/16 v k. ú Adamov 

 

V souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona vám k Vaší žádosti podáváme tyto informace: 

Dle dostupné spisové dokumentace v archivu Stavebního úřadu bylo zjištěno následující: 

1) Městský úřad Adamov, stavební úřad, vydal dne 20.10.2015 pod č.j.: MěÚ/3582/15/SÚ Uzemní souhlas 
na stavbu: „Vodovodní p řípojka pro d ům č.p. 57 Skalní sklep v Adamov ě“,  na pozemku parc.č. 
5/29, 5/15, 5/20 a parc.č. 399/3 k.ú. Adamov  

Jiné rozhodnutí, jehož součástí by byla oprava a rekonstrukce vodovodní přípojky k uvedenému 
objektu, od roku 1990 vydáno nebylo . 

2) Městský úřad Adamov, stavební úřad, nevydal od roku 1990 žádné rozhodnutí o kolaudaci, ani 
povolení k užívání stavby na stavbu, jejíž součástí byla i oprava a rekonstrukce vodovodní přípojky 
k objektu budovy Nádražní č.p. 57 v Adamově. 

Jiné doklady týkající se uvedeného objektu nebyly v archivu stavebního úřadu Města Adamov dohledány. 

 

 
                              otisk úředního razítka 
 
 

           
 
 
 
 
 
 

 

Blanka Obršliková 
stavební úřad 


